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Ændringsforslag 10
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Siden 2007 har Unionen desuden 
styrket og uddybet sit samarbejde og 
partnerskab med udviklingslande og lande 
med overgangsøkonomi i Asien, 
Centralasien og Latinamerika og med 
Irak, Iran, Yemen og Sydafrika i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1905/2006 af 
18. december 2006 om oprettelse af et 
instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde.

(3) Siden 2007 har Unionen desuden 
styrket og uddybet sit samarbejde og 
partnerskab med udviklingslande og lande 
med overgangsøkonomi i Latinamerika,
Asien, Centralasien Mellemøsten og 
Sydafrika i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om 
oprettelse af et instrument til finansiering 
af udviklingssamarbejde.

Or. en

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde nævner ikke andre lande end Sydafrika. Det er vigtig, at man i tråd 
med den nuværende forordning undgår specifikke angivelser og giver en bred vifte af lande 
adgang til finansieringsinstrumentet og samtidig sikrer lovgivningsmæssig kohærens.

Ændringsforslag 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 forvaltningen af ressourcer 
og energimarkeder, i multilaterale fora, 
herunder G20-landenes ministre og 
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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.

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

Ændringsforslag 12
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU har derfor brug for et globalt 
finansielt instrument, som giver mulighed 
for at finansiere foranstaltninger, der
muligvis ikke er berettiget til officiel 
udviklingsbistand, men som har afgørende 
betydning for uddybelsen og 
konsolideringen af forbindelserne med de 
pågældende partnerlande, navnlig gennem 
politisk dialog og udvikling af 
partnerskaber.

(8) EU har derfor brug for et globalt 
finansielt instrument, som giver mulighed 
for at finansiere foranstaltninger, der 
muligvis ikke er berettiget til officiel 
udviklingsbistand, men som har afgørende 
betydning for uddybelsen og 
konsolideringen af forbindelserne med de 
pågældende partnerlande, navnlig gennem 
politisk dialog og partnerskaber såvel som 
udvikling af nøgleprojekter af gensidig 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 13
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Bekæmpelse af klimaforandringer (12) Bekæmpelse af klimaforandringer 
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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.

anerkendes som en af Unionens 
udfordringer og et område, hvor det er 
tvingende nødvendigt at træffe globale 
foranstaltninger. Unionen bør derfor tage 
initiativ til at sikre en global aftale om 
imødegåelse af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 14
Adina-Ioana Vălean

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 de store 
globale 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.

Or. en

Ændringsforslag 15
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
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forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og 
ressourceeffektivitet, handel og 
investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

forordning og fremme offentligt diplomati, 
uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 16
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og ressourceeffektivitet, 
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og ressourceeffektivitet, 
videnskab, forskning og innovation,
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet og bedre 
markedsadgang for europæiske 
virksomheder, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 17
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, overgangen til en 
grønnere økonomi og ressourceeffektivitet, 
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

(14) Unionen bør støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien i henhold til denne 
forordning, navnlig mål relateret til 
klimaforandringer, 
energiforsyningssikkerhed, overgangen til 
en grønnere økonomi og 
ressourceeffektivitet, handel og 
investeringer og samarbejde med 
tredjelande på erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 18
Adina-Ioana Vălean

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. Målet for denne 
forordning kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af foranstaltningens omfang bedre 
opfyldes på EU-plan.

(17) Unionen skal kunne reagere med 
skræddersyede løsninger og rettidigt på 
nye behov og/eller uforudsete 
begivenheder, 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. Målet for denne 
forordning kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af foranstaltningens omfang bedre 
opfyldes på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 19
Andrzej Grzyb
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders 
handels-, investerings- og 
forretningsmuligheder gennem 
økonomiske partnerskaber og samarbejde 
på erhvervs- og lovgivningsområdet 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af Unionens samhandel med 
centrale partnerlande og handels- og 
investeringsstrømmene til partnerlande, 
som aktionerne, programmerne og 
foranstaltningerne i denne forordning er 
specifikt rettet mod

b) 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. Særlig 
opmærksomhed rettes mod støtte til små 
og mellemstore virksomheder i EU og 
deres internationalisering i betragtning af 
deres rolle i Unionens økonomi

Or. en

Ændringsforslag 20
Josefa Andrés Barea

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 

b) forbedring af markedsadgangen og 
fremme af europæiske virksomheders, 
navnlig SMV'ers, 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 
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specifikt rettet mod specifikt rettet mod

Or. es

Ændringsforslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte samarbejdsområder omfattet af 
Unionens bistand i henhold til denne 
forordning er opført i bilaget. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 7 for at ændre eller udbygge 
bilaget.

De enkelte samarbejdsområder omfattet af 
Unionens bistand i henhold til denne 
forordning er opført i bilaget. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 7 for at udbygge bilaget.

Or. ro

Ændringsforslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme den 
internationale dimension inden for 
videregående uddannelse afsættes der et 
vejledende beløb på 1 812 100 000 EUR 
fra de forskellige instrumenter for 
samarbejdet udadtil (instrumentet for 
udviklingssamarbejde, det europæiske 
naboskabsinstrument, instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand, 
partnerskabsinstrumentet og Den 
Europæiske Udviklingsfond) til aktioner 
vedrørende læringsmobilitet til eller fra 
ikke-EU-lande og vedrørende samarbejde 
og politisk dialog med 

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

samarbejde og politisk dialog med 
myndigheder/institutioner/organisationer 
fra disse lande, jf. artikel 13, stk. 2, i 
“Erasmus for alle"-forordningen. 
Bestemmelserne i "Erasmus for alle"-
forordningen finder anvendelse på 
anvendelsen af disse midler.

Or. ro

Ændringsforslag 23
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag – punkt a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme af og støtte til initiativer og 
tiltag, der har til formål at skabe reelle 
velfungerende markeder, og fjernelse af 
bureaukrati og handelsbarrierer med det 
formål at styrke Unionens 
konkurrencemæssige fordel;

Or. en

Ændringsforslag 24
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag - punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) fremme af initiativer, foranstaltninger og 
projekter 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 



AM\903960DA.doc 11/11 PE491.071v01-00

DA

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

virksomhedernes sociale ansvar, syd-syd-
handel og -samarbejde, uddannelse, kultur, 
turisme, informations- og 
kommunikationsteknologi, sundhed, 
retsvæsenet, told, beskatning, finansielle 
anliggender, statistikker eller andre 
anliggender af særlig interesse for Unionen 
eller af gensidig interesse for Unionen og 
tredjelande

Or. en


