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Amendement 10
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bovendien heeft de Unie sinds 2007 de 
samenwerking en het partnerschap met 
ontwikkelings- en overgangslanden in 
Azië, Centraal-Azië en Latijns-Amerika en 
met Irak, Iran, Jemen en Zuid-Afrika op 
basis van Verordening (EG) nr. 1905/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot invoering van 
een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) 
versterkt en verdiept.

(3) Bovendien heeft de Unie sinds 2007 de 
samenwerking en het partnerschap met 
ontwikkelings- en overgangslanden in 
Latijns-Amerika, Azië, Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en Zuid-Afrika op basis 
van Verordening (EG) nr. 1905/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 tot invoering van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) 
versterkt en verdiept.

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking noemt, afgezien van Zuid-Afrika, geen andere landen. Gezien de 
inhoud van de onderhavige verordening is het zaak al te specifieke aanduidingen te 
vermijden, zodat uiteenlopende landen van het financieringsinstrument gebruik kunnen 
maken, en tevens de consistentie van de wetgeving gegarandeerd is.

Amendement 11
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze betrekkingen met partners die een 
steeds belangrijkere rol spelen in de 
internationale economie en handel, bij de 
zuid-zuid-handel en samenwerking, in 
multilaterale fora waaronder de ministers 
van Financiën van de G-20 en de 

(7) Deze betrekkingen met partners die een 
steeds belangrijkere rol spelen in de 
internationale economie en handel, bij de 
zuid-zuid-handel en samenwerking, bij het 
beheer van grondstoffen- en 
energiemarkten, in multilaterale fora
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presidenten van centrale banken (G-20), op 
het vlak van het mondiale bestuur en bij 
het aanpakken van uitdagingen van 
mondiaal belang, moeten in het belang van 
de Unie worden verdiept. De Unie moet 
uitgebreide partnerschappen opbouwen met 
nieuwe spelers op het internationale toneel 
teneinde een stabiele en inclusieve 
internationale orde te bevorderen,
gemeenschappelijke mondiale collectieve 
goederen na te streven, de kernbelangen 
van de Unie te verdedigen en de kennis 
over de Unie in deze landen te vergroten.

waaronder de ministers van Financiën van
de G-20 en de presidenten van centrale 
banken (G-20), op het vlak van het 
mondiale bestuur en bij het aanpakken van 
uitdagingen van mondiaal belang, moeten 
in het belang van de Unie worden verdiept. 
De Unie moet uitgebreide partnerschappen 
opbouwen met nieuwe spelers op het 
internationale toneel teneinde een stabiele 
en inclusieve internationale orde te 
bevorderen, gemeenschappelijke mondiale 
collectieve goederen na te streven, de 
kernbelangen van de Unie te verdedigen en 
de kennis over de Unie in deze landen te 
vergroten.

Or. en

Amendement 12
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De EU heeft een financieel instrument 
met een alomvattende werkingssfeer nodig 
dat het mogelijk maakt maatregelen te 
financieren die wellicht niet als officiële 
ontwikkelingshulp kunnen worden 
aangemerkt, maar die van cruciaal belang 
zijn voor het verdiepen en bestendigen van 
de betrekkingen met de partnerlanden in 
kwestie, met name via beleidsdialogen en 
de ontwikkeling van partnerschappen.

(8) De EU heeft een financieel instrument 
met een alomvattende werkingssfeer nodig 
dat het mogelijk maakt maatregelen te 
financieren die wellicht niet als officiële 
ontwikkelingshulp kunnen worden 
aangemerkt, maar die van cruciaal belang 
zijn voor het verdiepen en bestendigen van 
de betrekkingen met de partnerlanden in 
kwestie, met name via beleidsdialogen en 
partnerschappen, alsook de ontwikkeling
van kardinale projecten van wederzijds 
belang.

Or. en

Amendement 13
Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Met name het tegengaan van 
klimaatverandering wordt gezien als een 
van de grote uitdagingen waarvoor de Unie 
zich gesteld ziet en het terrein waarop 
urgent internationaal optreden nodig is. In 
overeenstemming met het in de 
mededeling van de Commissie "Een 
begroting voor Europa 2020" 
uitgesproken voornemen het 
klimaatgerelateerde gedeelte van de 
begroting van de Unie tot ten minste 20% 
te verhogen, zou deze verordening een 
bijdrage moeten leveren aan dat doel.

(12) Het tegengaan van klimaatverandering 
wordt gezien als een van de grote 
uitdagingen waarvoor de Unie zich gesteld 
ziet en het terrein waarop urgent 
internationaal optreden nodig is. De Unie 
moet daarom streven naar een mondiaal 
akkoord voor de aanpak van de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Met name het tegengaan van 
klimaatverandering wordt gezien als een 
van de grote uitdagingen waarvoor de Unie
zich gesteld ziet en het terrein waarop 
urgent internationaal optreden nodig is. In 
overeenstemming met het in de mededeling 
van de Commissie "Een begroting voor 
Europa 2020" uitgesproken voornemen het 
klimaatgerelateerde gedeelte van de 
begroting van de Unie tot ten minste 20% 
te verhogen, zou deze verordening een 
bijdrage moeten leveren aan dat doel.

(12) Met name het tegengaan van 
klimaatverandering wordt gezien als een 
van de grote uitdagingen waarvoor de 
wereld zich gesteld ziet en een terrein 
waarop urgent internationaal optreden 
nodig is. In overeenstemming met het in de 
mededeling van de Commissie "Een 
begroting voor Europa 2020" uitgesproken 
voornemen het klimaatgerelateerde 
gedeelte van de begroting van de Unie tot 
ten minste 20% te verhogen, zou deze 
verordening een bijdrage moeten leveren 
aan dat doel.

Or. en
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Amendement 15
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar 
een groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en 
investering, samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie moeten ondersteunen en 
openbare diplomatie, 
onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en investering, 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, wetenschap, 
onderzoek en innovatie, handel en 
investering, samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen en 
betere markttoegang voor Europese 
bedrijven, moeten ondersteunen en 
openbare diplomatie, 
onderwijskundige/universitaire 
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samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

Or. es

Amendement 17
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en investering, 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen,
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

(14) Krachtens deze verordening zou de 
Unie de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, met name wat betreft de 
doelstellingen die betrekking hebben op 
klimaatverandering, zekerheid van de 
energievoorziening, de overgang naar een 
groenere economie en efficiënt 
hulpbronnengebruik, handel en investering, 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

Or. en

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Unie moet in staat zijn tijdig en 
flexibel te reageren op veranderende en/of 
onvoorziene behoeften teneinde het 
voornemen om de belangen van de Unie in 
de betrekkingen met derde landen te 
bevorderen meer kans van slagen te geven, 

(17) De Unie moet in staat zijn een tijdig 
en op de situatie toegesneden antwoord te 
geven op veranderende behoeften en/of 
onvoorziene gebeurtenissen teneinde het 
voornemen om de belangen van de Unie in 
de betrekkingen met derde landen te 
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door speciale maatregelen vast te stellen 
die niet onder indicatieve 
meerjarenprogramma's vallen.

bevorderen meer kans van slagen te geven, 
door speciale maatregelen vast te stellen 
die niet onder indicatieve 
meerjarenprogramma's vallen.

Or. en

Amendement 19
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten. Er wordt speciale aandacht 
besteed aan steun voor het midden- en 
kleinbedrijf in de Unie en de 
internationale ontplooiing ervan, gelet op 
de rol van het mkb in de economie van de 
Unie.

Or. en

Amendement 20
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven door middel van 
economische partnerschappen en 
samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten;

(b) het verbeteren van toegang tot de markt 
en het ontwikkelen van handels-, 
investerings- en zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven en met name het 
Europese mkb, met name kmo's, door 
middel van economische partnerschappen 
en samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied; De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt afgemeten aan 
het aandeel van de Unie in buitenlandse 
handel met belangrijke partnerlanden en 
aan handels- en investeringsstromen naar 
partnerlanden waarop de acties, 
programma's en maatregelen uit hoofde 
van deze verordening zich specifiek 
richten; 

Or. es

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde samenwerkingsgebieden 
waarvoor de steun van de Unie uit hoofde 
van deze verordening mogelijk is, zijn 
opgenomen in de bijlage. De Commissie 
heeft de bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 7 gedelegeerde handelingen tot 
wijziging of aanvulling van de bijlage vast 
te stellen.

De gedetailleerde samenwerkingsgebieden 
waarvoor de steun van de Unie uit hoofde 
van deze verordening mogelijk is, zijn 
opgenomen in de bijlage. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 7 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
aanvulling van de bijlage.

Or. ro

Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het bevorderen en ondersteunen 
van initiatieven en acties om echte 
functionerende markten te creëren en het 
wegnemen van bureaucratische 
rompslomp en handelsbelemmeringen om 
het concurrentievoordeel van de Unie te 
versterken;

Or. en
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Amendement 24
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en


