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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till förordning är ett element i EU:s yttre förbindelser. Förslaget är innovativt 
och avviker från EU:s instrument för extern utveckling. Förslaget syftar till partnerskap och 
samarbete mellan EU och särskilt länder som inte längre behöver utvecklingsstöd och är på 
väg att ta steget till att bli ekonomiska partner till EU, såsom Kina, Ryssland, Latinamerika 
etc. Förslaget syftar till att främja och understödja EU:s intressen och hantera viktiga globala 
utmaningar i linje med Europa 2020-strategin. Instrumentet har en begränsad budget. Man 
räknar med 1,131 miljarder euro för perioden 2014–2020. Av den anledningen måste man 
noga definiera mål och utvalda sektorer och länder, och man måste redan i denna förordning 
förutse samordningsmekanismer.

Partnerskapsinstrumentet ska göra det möjligt för EU att arbeta för frågor som går utöver 
utvecklingssamarbeten med globala aktörer för att främja EU:s intressen på ett verksamt sätt i 
hela världen och om nödvändigt för att hantera globala frågor. Partnerskapsinstrumentet ska 
stödja åtgärder som hanterar mål som följer av EU:s bilaterala, regionala eller multilaterala 
förbindelser med tredjeländer, regioner och territorier och möta globala utmaningar. 
Instrumentet syftar till att förbättra marknadstillträdet och att utveckla handeln, avlägsna 
handels- och investeringshinder och bekämpa orättvisa protektionistiska åtgärder samt till att 
öppna nya affärsmöjligheter för europeiska företag i världen genom ekonomiska partnerskap 
och genom handels- och lagstiftningssamarbeten.

Grunden för förordningen ska vara demokratins värden, rättsstaten, den universella och 
odelbara respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, respekten för 
människans värdighet, den internationella rättens principer och de grundläggande pelare som 
unionen vilar på. Detta bör gälla när EU:s politik för samarbete och strategidokumenten 
utarbetas och åtgärder genomförs. 

Effektivare samarbete och samordning av förfaranden både mellan unionen och dess 
medlemsstater och i förhållande till andra donatorer och aktörer är avgörande för att 
säkerställa åtgärdernas samstämmighet och relevans. Förslaget kommer rikta in sig på och 
leda till en bättre samordning mellan medlemsstaterna och unionens lagstiftare när det gäller 
prioriteringar och åtgärder. Unionen kommer i tid kunna svara snabbare och på ett flexibelt 
sätt på behov som håller på att ta form för att på ett mer verkningsfullt sätt fullfölja sina 
åtaganden att främja sina intressen i relationerna med tredjeländer. Vägledande 
samarbetsområden och vägledande tilldelningar av medel samt ändringar av dessa kommer att 
underställas förfarandet med delegerade akter.

I det avseendet föreslås det att man ska fastställa unionens samordnade strategi för berörda 
geografiska områden och samarbetsområden genom fleråriga vägledande program. Det 
föreslås därför att den vägledande tilldelningen av medel för perioden 2014–2020 ska ingå i 
denna förordning och fastställas i bilagan. Kommissionen ska ha rätt att anta delegerade akter 
för att omfördela medel mellan program. Kommissionen ska inom ramen för att fastställa 
prioriteringar avseende strategiska geografiska områden och samarbetsområden genomföra en 
noggrann, opartisk och fördomsfri förhandsutvärdering av unionens intressen innan den 
beslutar sig för ett flerårigt vägledande program.
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Det föreslås också att man skär ner mindre betydande ändringar av fleråriga vägledande 
program från 20 procent till 10 procent av den ursprungliga tilldelningen. Förslaget är 
tillräckligt säkert för att dessa ändringar inte ska påverka de prioriterade områden och mål 
som fastställs i de fleråriga vägledande programmen. Förslaget reglerar också förfarandet för 
ändringar som ska antas av kommissionen enligt det rådgivande förfarande som avses i den 
gemensamma genomförandeförordningen.

Översyn av genomförandet av förordningen ska planeras. Därför föreslås nya bestämmelser 
om översyn. Senast den 30 juni 2017 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och 
rådet en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning under de tre första åren 
med nödvändiga ändringar, inbegripet den vägledande tilldelning av medel som anges i den 
nya bilaga Ia.

Alla dessa ändringar kommer det göra det lättare att rikta in och samordna det globala EU-
instrumentet för att främja partnerskap och synliggöra unionen globalt. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Unionen bygger på demokratins 
värden, rättsstaten, den universella och 
odelbara respekten för mänskliga 
rättigheter och för grundläggande 
friheter, respekten för människans 
värdighet och den internationella rättens 
principer. Unionen strävar efter att 
utveckla och konsolidera sitt åtagande när 
det gäller dessa värden i partnerländer 
och partnerregioner genom dialog och 
samarbete. Unionen strävar också efter 
att säkerställa överensstämmelse med 
andra områden som rör dess yttre 
åtgärder. Detta bör gälla när EU:s politik 
för samarbete och strategidokumenten 
utarbetas och åtgärder genomförs. 
Effektivare samarbete och samordning av 
förfaranden både mellan unionen och 
dess medlemsstater och i förhållande till 
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andra bidragsgivare och aktörer är 
avgörande för att säkerställa åtgärdernas 
samstämmighet och relevans. Unionen 
och medlemsstaterna bör förbättra 
samarbetet och komplementariteten i sin 
politik för samarbete. För att unionens 
samarbetspolitik och medlemsstaternas 
motsvarande politik verkligen ska 
komplettera och förstärka varandra är det 
lämpligt att fastställa förfaranden för 
gemensam programplanering som bör 
användas närhelst det är möjligt och 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 
kärnintressen och öka kunskapen om 
unionen i dessa länder.

(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 Världshandelsorganisationen 
(WTO) och 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 
kärnintressen och öka kunskapen om 
unionen i dessa länder.

Or. en
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Ändringsförslag 3

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 både med 
utvecklade länder och utvecklingsländer 
där unionen har betydande intressen i 
enlighet med denna förordnings mål.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De samarbetsåtgärder som syftar till 
att förbättra marknadstillträdet och 
utveckla handels-, investerings- och 
affärsmöjligheter ska beakta unionens 
intressen och se till att unionen får 
långsiktiga fördelar när det gäller tillväxt 
genom att stärka den ekonomiska 
säkerheten och fortsatt skapa nya 
konkurrenskraftiga jobb i unionen, 
samtidigt som framsteg och utveckling
främjas i partnerländer, tillåta bättre 
regionalt samarbete, uppmuntra 
investeringar och förbättra den 
ekonomiska styrningen, stärka 
ekonomiska relationer och 
handelsrelationer med strategiska partner 
och uppnå verkligt ömsesidigt 
marknadstillträde. Samarbetsåtgärderna 
bör vara mer lämpade att hantera de 
specifika behov som mikroföretag och 
små och medelstora företag i EU har, för 
att öka deras konkurrenskraft. Man bör 
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eftersträva en samstämmighet mellan 
regler och praxis i unionen och hos dess 
viktigaste partner, samtidigt som detta inte 
leder till att kraven för unionens 
standarder och certifieringsförfaranden 
sänks utan till en större acceptans för 
gällande multilaterala standarder och 
förfaranden samt till stöd för åtgärder 
som syftar till en konvergens på 
lagstiftningsområdet med dess viktigaste 
handelspartner och ett allmänt samarbete 
på lagstiftningsområdet, med syftet att 
främja att internationella normer 
konvergerar och blir mer likvärdiga och 
att därmed antalet tvister och de 
handelskostnader som detta medför 
minskar.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Unionens åtagande gentemot sina 
partner i hela världen är att främja 
anständigt arbete för alla, parallellt med 
ratificering och effektiv tillämpning av 
internationellt erkända arbetsnormer och 
multilaterala miljööverenskommelser.

(11) Unionens åtagande gentemot sina 
partner i hela världen är att främja hållbar 
utveckling, fri och rättvis handel och
anständigt arbete för alla, parallellt med 
ratificering och effektiv tillämpning av 
internationellt erkända arbetsnormer och 
multilaterala miljööverenskommelser.  
Denna förordning ska användas som ett 
verktyg för att stödja internationell 
konkurrens och bidra till en minskning av 
risken för protektionism, samtidigt som 
europeiska värden och kommersiella 
intressen främjas, och som ett instrument 
för fri och rättvis handel som kan göra det 
till allmän praxis att på ett verksamt sätt 
införa och genomföra social- och 
miljönormer med partnerländer, 
inbegripet främjandet av nya former av 
anställningspolitik och skapandet av jobb 
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som uppfyller Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) normerna 
för anständigt arbete och möjligheter för 
europeiska industrier och små och 
medelstora företag att växa.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 procent bör denna 
förordning bidra till det målet.

(12) Särskilt bekämpning av 
klimatförändringen erkänns som en av de 
stora utmaningar unionen och det 
internationella samfundet står inför och är
ett område där internationella åtgärder 
krävs utan dröjsmål, med tanke på att 
unionens mål på det här området endast 
kan nås genom samarbete med dess 
viktigaste handelspartner. I enlighet med 
den avsikt som redovisas i kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 att 
öka den klimatrelaterade andelen av EU:s 
budget bör denna förordning bidra till det 
målet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Främjande av mångsidiga samarbets-
och partnerskapsinitiativ inom ett enda 
instrument bör dessutom leda till 
stordriftsfördelar, synergieffekter, ökad 
effektivitet, bättre integration av 

(15) Främjande av mångsidiga samarbets-
och partnerskapsinitiativ inom ett enda 
instrument bör dessutom leda till en 
framåtpekande och innovativ strategi för 
handel och investeringar som beaktar de 



PA\901598SV.doc 9/23 PE489.443v01-00

SV

beslutsfattande och ledning och ökad 
synlighet för EU:s yttre åtgärder.

nya utmaningar som unionen står inför, 
stordriftsfördelar, synergieffekter, ökad 
effektivitet, bättre integration av 
beslutsfattande och ledning och ökad 
synlighet för EU:s yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att uppnå denna förordnings mål 
krävs ett mångsidigt och flexibelt 
tillvägagångssätt som innebär att modeller 
utvecklas för samarbete med viktiga 
partnerländer där hänsyn tas till deras 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang och även till EU:s särskilda 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier, samtidigt som kapaciteten 
behålls att ingripa överallt i världen 
närhelst så krävs.

(16) För att uppnå denna förordnings mål 
krävs ett mångsidigt och flexibelt 
tillvägagångssätt som innebär att modeller 
utvecklas för samarbete med viktiga 
partnerländer där hänsyn tas till deras 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang och även till EU:s särskilda 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier, samtidigt som kapaciteten 
behålls att ingripa överallt i världen 
närhelst så krävs. Unionen bör tillämpa en 
integrerad strategi när det gäller handels-, 
utrikes-, utvecklings-, jordbruks-, miljö-
och forskningspolitik. 

Or. en

Ändringsförslag 9

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 

(17) Adekvata åtgärder avseende 
programplanering, planering och 
genomförande och interinstitutionellt 
samarbete bör föreskrivas för att se till att 
unionen kan, på ett flexibelt sätt och i god 
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tredjeländer, genom att anta särskilda 
åtgärder som inte omfattas av de fleråriga 
vägledande programmen.

tid, bemöta nya och/eller oförutsedda 
behov för att uppfylla sitt åtagande att på 
ett effektivare sätt främja sina intressen i 
sina förbindelser med tredjeländer och
genom att anta särskilda åtgärder som inte 
omfattas av de fleråriga vägledande 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I syfte att anpassa denna förordnings 
tillämpningsområde till den snabba 
utvecklingen i tredjeländer bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
samarbetsområden som omfattas av 
partnerskapsinstrumentet som anges i 
bilagan. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen bör kunna utföra lämpliga 
samråd under sina förberedelser även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

(19) Ändringar inom vissa 
samarbetsområden, antagande av 
fleråriga vägledande program och 
anpassningar av vägledande tilldelningar 
av medel utgör icke väsentliga delar av 
denna förordning. I syfte att anpassa 
denna förordnings tillämpningsområde till 
den snabba utvecklingen i tredjeländer bör 
därför befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på de samarbetsområden som omfattas av 
partnerskapsinstrumentet som anges i 
bilagan, antagandet av fleråriga 
vägledande program enligt definitionen i 
artikel 5 och de vägledande tilldelningar 
av medel per program som anges i 
bilaga Ia. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen bör kunna utföra lämpliga 
samråd under sina förberedelser även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att information och relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. 
Genomförandebefogenheterna bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Med 
beaktande av dessa genomförandeakters 
karaktär, särskilt deras policyinriktning
eller deras ekonomiska konsekvenser, bör 
granskningsförfarandet i princip tillämpas 
vid antagandet av dem, utom när det gäller 
finansiellt småskaliga tekniska 
genomförandeåtgärder.

(20) I syfte att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. 
Genomförandebefogenheterna bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Med 
beaktande av dessa genomförandeakters 
karaktär, särskilt deras ekonomiska 
konsekvenser, bör det rådgivande 
förfarandet i princip tillämpas vid 
antagandet av dem.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 

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 
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EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer 
och möta globala utmaningar.

EU:s bilaterala, regionala eller 
multilaterala förbindelser med tredjeländer, 
regioner och territorier och möta globala 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomföra den internationella
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja EU:s 
partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och 
reaktioner på globala utmaningar såsom 
energitrygghet, klimatförändringen och 
miljön. Detta mål ska mätas genom 
upptaget av politik och mål enligt Europa 
2020 i viktiga partnerländer.

(a) Genomföra den internationella 
dimensionen av Europa 2020-strategin 
genom att stödja EU:s 
partnerskapsstrategier för bilateralt, 
regionalt och interregionalt samarbete, 
genom att främja politisk dialog och 
utveckla gemensamma strategier och 
reaktioner på globala utmaningar såsom 
energitrygghet, klimatförändringen och 
miljön. Detta mål ska mätas genom vilken 
politik och vilka mål enligt Europa 2020 
som införs i viktiga partnerländer och hur 
utformningen av politiken påverkas i 
dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 14

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 

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, avlägsna 
handelsbarriärer och barriärer för 
investeringar och bekämpa orättvisa 
protektionistiska åtgärder, erbjuda en 
säker miljö för investeringar och nya
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utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

affärsmöjligheter för europeiska företag i 
världen 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 alla
partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Arbeta för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom offentlig diplomati, 
utbildningssamarbete och akademiskt 
samarbete samt upplysningsverksamhet för 
att främja EU:s värderingar och intressen. 
Detta mål ska bland annat mätas med 
opinionsundersökningar och utvärderingar.

(c) Arbeta för en bred förståelse av och 
synlighet för unionen och dess roll på 
världsscenen genom offentlig diplomati, 
utbildningssamarbete och akademiskt 
samarbete samt upplysningsverksamhet för 
att främja EU:s värderingar och intressen. 
Detta mål ska bland annat mätas genom att 
unionen uppfattas på ett bättre sätt och 
det finns en förhöjd ömsesidig förståelse 
för unionen i alla viktiga partnerländer 
vilket visas med opinionsundersökningar 
och utvärderingar.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen grundar sig på 
principer som frihet, demokrati, respekt för 

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

de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt 
rättsstatsprincipen och strävar efter att 
främja engagemang för dessa principer i 
partnerländerna, regionerna och 
territorierna genom dialog och samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att förstärka verkan av unionens 
stöd ska en differentierad och flexibel 
strategi för utformningen av samarbetet 
med partnerländerna följas när så är 
lämpligt för att beakta deras ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang samt 
unionens specifika intressen, politiska 
prioriteringar och strategier.

2. För att förstärka verkan av unionens stöd 
ska en differentierad och flexibel strategi 
för utformningen av samarbetet med 
partnerländerna, regionerna och 
territorierna följas när så är lämpligt för att 
beakta deras ekonomiska, sociala och 
politiska sammanhang samt unionens 
specifika intressen, politiska prioriteringar 
och strategier.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19

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 samstämmigheten och enhetligheten 
säkerställas med andra områden för 
unionens 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. 
Unionen ska se till att värden som rör 
miljö, hållbar energi, samhället, 
arbetstillfällen och andra 
välfärdsområden beaktas i tillräcklig 
utsträckning i planeringen och 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 20

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

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, regioner och territorier, och 
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EU:s särskilda intressen, politiska 
prioriteringar och strategier.

ska syfta till att förbättra deras 
genomförandekapacitet när det gäller
EU:s beslut, särskilda intressen, politiska 
prioriteringar och strategier. Unionens 
strategi för att främja samarbete inom 
områdena handel, investeringar och 
ekonomi ska bygga på en grundlig analys 
av aktuella trender i den globala handeln, 
unionens interna och externa utveckling 
och mångfalden av europeiska företag, 
deras kunskaper och de tekniska framsteg 
de gör.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inom ramen för att 
fastställa prioriteringar avseende 
strategiska geografiska områden och 
samarbetsområden genomföra en 
noggrann, opartisk och fördomsfri 
förhandsutvärdering av unionens 
intressen innan man beslutar sig för ett 
flerårigt vägledande program.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fleråriga vägledande program ska 
antas av kommissionen i enlighet med det 

1. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 7 
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granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.3 i den gemensamma 
genomförandeförordningen. Detta 
förfarande ska också gälla mer omfattande 
översyner som leder till betydande 
ändringar av strategin eller 
programplaneringen.

för att anta fleråriga vägledande program. 
Detta förfarande ska också gälla mer 
omfattande översyner som leder till 
betydande ändringar eller anpassningar av 
strategin eller programplaneringen.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De fleråriga vägledande programmen 
ska ange unionens strategi och/eller 
ömsesidiga intressen och prioriteringar, 
särskilda mål och förväntade resultat. För 
länder eller regioner för vilka ett 
gemensamt ramdokument med en 
heltäckande EU-strategi har fastställts ska 
de fleråriga vägledande programmen bygga 
på detta dokument.

2. De fleråriga vägledande programmen 
ska ange unionens strategi för det berörda 
geografiska området eller 
samarbetsområdet, unionens strategi 
och/eller ömsesidiga intressen och 
prioriteringar, särskilda mål, de förväntade 
resultaten och resultatindikatorerna. För 
länder eller regioner för vilka ett 
gemensamt ramdokument med en 
heltäckande EU-strategi har fastställts ska 
de fleråriga vägledande programmen bygga 
på detta dokument.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska rådgöra både med varandra och med 
andra givare och aktörer, inbegripet 
intressenter och lokala myndigheter, på 
ett tidigt skede i 
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programplaneringsprocessen för att 
säkerställa att deras olika 
samarbetsinsatser kompletterar varandra. 
Samrådet kan leda till gemensam 
programplanering mellan unionen och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) En reserv för outnyttjade anslag får 
fastställas i de fleråriga vägledande 
programmen. Fördelningen av dessa medel 
ska beslutas i enlighet med den 
gemensamma genomförandeförordningen.

5. En reserv för outnyttjade anslag som 
inte överstiger 5 % får fastställas i de 
fleråriga vägledande programmen. 
Fördelningen av dessa medel ska beslutas i 
enlighet med den gemensamma 
genomförandeförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det granskningsförfarande som avses 
punkt 1 ska inte tillämpas för mindre 
betydande ändringar av fleråriga 
vägledande program såsom tekniska 
ändringar, omfördelning av medel inom 
tilldelningarna per prioriterat område eller 
ökning eller minskning av den inledande 
totala tilldelningen med mindre än 20 %, 
förutsatt att sådana ändringar inte påverkar 
de prioriterade områden och mål som 

6. Det förfarande som avses punkt 1 ska 
inte tillämpas för mindre betydande
ändringar av fleråriga vägledande program 
såsom tekniska ändringar, omfördelning av 
medel inom tilldelningarna per prioriterat 
område eller ökning eller minskning av den 
inledande tilldelningen med mindre än 
10 %, förutsatt att sådana ändringar inte 
påverkar de prioriterade områden och mål 
som fastställs i de fleråriga vägledande 
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fastställs i de fleråriga vägledande 
programmen. Sådana ändringar ska inom 
en månad meddelas Europaparlamentet och 
rådet.

programmen. Sådana ändringar ska antas 
av kommissionen i enlighet med det 
rådgivande förfarande som anges i 
artikel 15.2 i den gemensamma 
genomförandeförordningen och ska inom 
en månad meddelas Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Förfarandet enligt artikel 15.4 i den 
gemensamma genomförandeförordningen 
kan tillämpas för ändring av fleråriga 
vägledande program när en snabb respons 
från unionen krävs.

7. Förfarandet enligt artikel 15.4 i den 
gemensamma genomförandeförordningen 
kan tillämpas för ändring av fleråriga 
vägledande program vid vederbörligen 
motiverade och tvingande skäl till 
skyndsamhet när en snabb respons från 
unionen krävs.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 4 ska ges till 
kommissionen för den period som denna 
förordning är i kraft.

1. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4, 5.1 och 8.1 ska 
ges till kommissionen för den period som 
denna förordning är i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförande av denna förordning under 
perioden 2014–2020 är 
1 131 000 000 euro. De årliga anslagen ska 
beslutas av budgetmyndigheten som en del 
av det årliga budgetförfarandet inom de 
gränser som fastställs i den fleråriga 
budgetramen.

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförande av denna förordning under 
perioden 2014–2020 är 
1 131 000 000 euro. Den vägledande 
tilldelningen av medel för perioden 2014–
2020 fastställs i bilaga Ia. Kommissionen 
ska ha rätt att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 7 för att ändra eller 
kompletter bilaga Ia eller för att 
omfördela medel mellan program. De 
årliga anslagen ska beslutas av 
budgetmyndigheten som en del av det 
årliga budgetförfarandet inom de gränser 
som fastställs i den fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Översyn

Senast den 30 juni 2017 skall 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en 
utvärderingsrapport om tillämpningen av 
denna förordning under de tre första 
åren, om så är lämpligt tillsammans med 
ett lagstiftningsförslag med nödvändiga 
ändringar, inklusive ändringar av den 
vägledande tilldelning av medel som 
anges i bilaga Ia.
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Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning träder i kraft den 
tredje dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2014.

1. Denna förordning träder i kraft den 
tredje dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2014 till och med 
den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga – 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 
handelsförbindelser och handelsintegration, 
inbegripet mellan utvecklingsländer, samt 
stöd till unionens investeringsflöden och 
ekonomiska partnerskap, med fokus på 
små och medelstora företag, tillnärmning 
av tekniska föreskrifter och 
standardisering, immateriella rättigheter, 
skydd av personuppgifter och goda 
exempel inom ekonomi, handel, skatt och 
finansiella frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Förbättringar av åtgärder för att 
motverka korruption och åtgärder för 
öppenhet och förstärkningar av deras 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga – 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, skatter, ekonomi och
statistik som rör EU:s särskilda intressen 
eller gemensamma intressen för EU och 
tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
VÄGLEDANDE TILLDELNING AV 

MEDEL FÖR PERIODEN 2014–2020
Fördelning per specifikt mål av det totala 
finansiella referensbeloppet 
(1 131 000 000 euro) ska vara enligt 
följande:
Mål nr 1 (genomförande av den 
internationella dimensionen av 
Europa 2020-strategin): 53 %.
Mål nr 2 (förbättra tillgången till 
marknaden och utveckla handels-, 
investerings- och affärsmöjligheter för 
europeiska företag): 20 %.
Mål nr 3 (öka den utspridda förståelsen 
och synligheten för unionen och dess roll 
i världen): 18 %. 
Outnyttjad reserv (att fördelas mellan de 
tre målen efter behov): 5 %.

Or. en


