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Ändringsförslag 10
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Sedan 2007 har unionen dessutom 
stärkt och fördjupat sitt samarbete och 
partnerskap med utvecklings- och 
övergångsländer i Asien, Centralasien och 
Latinamerika och med Irak, Iran, Jemen 
och Sydafrika enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 
av den 18 december 2006 om upprättande 
av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete.

(3) Sedan 2007 har unionen dessutom 
stärkt och fördjupat sitt samarbete och 
partnerskap med utvecklings- och 
övergångsländer i Latinamerika, Asien, 
Centralasien, Mellanöstern och med 
Sydafrika enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av 
den 18 december 2006 om upprättande av 
ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete.

Or. en

Motivering

I förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete nämns inget annat land än Sydafrika. Det är viktigt att man i 
överensstämmelse med den nuvarande förordningen undviker att vara alltför specifik och ger 
en lång rad länder tillgång till finansieringsinstrumentet, samtidigt som man också 
säkerställer konsekvens i lagstiftningen.

Ändringsförslag 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 förvaltningen av 
resurser och energimarknader, i 
multilaterala forum (inbegripet 
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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.

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

Ändringsförslag 12
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) EU behöver ett finansiellt instrument 
med global täckning som tillåter 
finansiering av åtgärder som kanske inte 
kan betraktas som officiellt 
utvecklingsbistånd men som är av stor 
betydelse för att fördjupa och befästa EU:s 
förbindelser med de berörda 
partnerländerna, särskilt genom politisk 
dialog och utveckling av partnerskapet.

(8) EU behöver ett finansiellt instrument 
med global täckning som tillåter 
finansiering av åtgärder som kanske inte 
kan betraktas som officiellt 
utvecklingsbistånd men som är av stor 
betydelse för att fördjupa och befästa EU:s 
förbindelser med de berörda 
partnerländerna, särskilt genom politisk 
dialog och partnerskap, samt utveckling 
av nyckelprojekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 13
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Särskilt bekämpning av 
klimatförändringen erkänns som en av de 

(12) Bekämpning av klimatförändringen 
erkänns som en av utmaningarna unionen 
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stora utmaningar unionen står inför och 
ett område där internationella åtgärder 
krävs utan dröjsmål. I enlighet med den 
avsikt som redovisas i kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 
att öka den klimatrelaterade andelen av 
EU:s budget till minst 20 % bör denna 
förordning bidra till det målet.

står inför och ett område där internationella 
åtgärder krävs utan dröjsmål. Unionen bör 
därför agera för att säkra en global 
överenskommelse om bekämpning av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Särskilt bekämpning av 
klimatförändringen erkänns som en av de 
stora utmaningar unionen står inför och 
ett område där internationella åtgärder 
krävs utan dröjsmål. I enlighet med den 
avsikt som redovisas i kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 att 
öka den klimatrelaterade andelen av EU:s 
budget till minst 20 % bör denna 
förordning bidra till det målet.

(12) Särskilt bekämpning av 
klimatförändringen erkänns som en av de 
stora globala utmaningarna och ett 
område där internationella åtgärder krävs 
utan dröjsmål. I enlighet med den avsikt 
som redovisas i kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 att 
öka den klimatrelaterade andelen av EU:s 
budget till minst 20 % bör denna 
förordning bidra till det målet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin,
särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
och främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
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grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn
och främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn och 
främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
vetenskap, forskning och innovation,
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn, 
förbättrat marknadstillträde för 
europeiska företag och främjande av 
offentlig diplomati, samarbete inom 
utbildningsområdet/det akademiska 
området och upplysningsverksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 17
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 

(14) Enligt denna förordning ska EU stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
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särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn och 
främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

särskilt de mål som gäller 
klimatförändringen, trygg 
energiförsörjning, övergången till en 
grönare ekonomi och resurseffektivitet, 
handel och investeringar, samarbete med 
tredjeländer om företagande och tillsyn och 
främjande av offentlig diplomati, 
samarbete inom utbildningsområdet/det 
akademiska området och 
upplysningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 18
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och
affärsmöjligheter för europeiska företag 
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med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt stöd till små och medelstora 
företag inom unionen och deras 
internationalisering, med tanke på deras 
roll i unionens ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 20
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag 
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

(b) Förbättra marknadsåtkomsten och 
utveckla handel, investeringar och 
affärsmöjligheter för europeiska företag, 
särskilt för små och medelstora företag,
med hjälp av ekonomiska partnerskap och 
företags- och regleringssamarbete. Detta 
mål ska mätas genom EU:s andel i 
utrikeshandeln med viktiga partnerländer 
och genom handels- och investeringsflöden 
till partnerländer på vilka åtgärder och 
program enligt denna förordning är särskilt 
riktade.

Or. es

Ändringsförslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De samarbetsområden som ska omfattas av 
EU-bistånd enligt denna förordning 
förtecknas i bilagan. Kommissionen ska ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 7 för att ändra eller
komplettera bilagan.

De samarbetsområden som ska omfattas av 
EU-bistånd enligt denna förordning 
förtecknas i bilagan. Kommissionen ska ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 7 för att komplettera 
bilagan.

Or. ro

Ändringsförslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 23
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilagan – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Främjande av och stöd till initiativ 
och åtgärder som syftar till att skapa 
verkligt fungerande marknader och 
avlägsna byråkrati och handelshinder, i 
syfte att stärka unionens 
konkurrensfördel.

Or. en

Ändringsförslag 24
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilagan – 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, åtgärder och 
projekt 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.

Or. en


