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KORT BEGRUNDELSE

Partnerskabsinstrumentet (PI) har til formål at implementere Europa 2020-strategiens 
internationale dimension ved at understøtte EU's bilaterale, regionale og interregionale 
partnerskaber, forbedre adgangen til markedet og udvikle handel, investeringer og 
forretningsmuligheder for europæiske virksomheder og øge EU synlighed på verdensplan.  
Det skal erstatte instrumentet til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre 
højindkomstlande og -territorier (ICI)og udvide anvendelsesområdet og den geografiske 
dækning til alle tredjelande. Med sine opstillede mål og rækkevidde betragtes 
partnerskabsinstrumentet som et element til støtte af den eksterne projektion af EU's interne 
politikker. Som sådan forventes det kommende instrument at supplere foranstaltninger, der 
gennemføres under andre EU-programmer, herunder Horisont 2020-rammeprogrammet for 
forskning og innovation, og programmerne for konkurrenceevne og SMV, som vedrører 
ITRE's sagsområde.

Selv om den geografiske dækning og de generelle politiske målsætninger kan forventes at 
gøre partnerskabsinstrumentet meget fleksibelt, bør der især lægges vægt på at undgå at skabe 
forvirring blandt potentielle ansøgere. Ordføreren tager til efterretning, at Kommissionen 
agter at anvende delegerede retsakter med henblik på at justere de samarbejdsområder, der er 
angivet i et bilag til partnerskabsinstrumentet. Selv om dette ganske rigtig er et middel til 
hurtigt at reagere på fremtidige økonomiske udfordringer, er det foreslåede bilag formuleret i 
meget brede og generelle vendinger, hvorfor det må være muligt at indarbejde det i 
forordningsteksten uden at hæmme fleksibiliteten.

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger, har de foreslåede ændringer til udkastet til 
forordning om partnerskabsinstrumentet til formål at skabe større klarhed, hvad angår 
instrumentets mulighed for at supplere aktioner under andre EU-programmer. Ordføreren 
mener, at overlapning bør undgås for at maksimere effekten af den finansielle støtte fra 
partnerskabsinstrumentet. Ligeledes foreslås ændringer til bilaget om samarbejdsområder, 
eftersom visse aktivitetsområder inden for ITRE's kompetenceområde, nemlig forskning og 
innovation, energisikkerhed, erhvervspolitik og informations- og kommunikationsteknologi 
efter ordførerens opfattelse har brug for yderligere fokus.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen har desuden styrket sine 
bilaterale forbindelser med andre stadig 
mere fremtrædende 
mellemindkomstudviklingslande i Asien og 
Latinamerika ved at udvide 
samarbejdspartnerskabet og den politiske 
dialog til at omfatte områder og temaer, der 
rækker ud over udviklingssamarbejde. 
Forbindelserne med Rusland er ligeledes 
blevet styrket, herunder gennem EU's og 
Ruslands partnerskab for modernisering, 
hvilket understreger Ruslands betydning 
som en strategisk partner for Unionen, 
både hvad angår de bilaterale forbindelser 
og globale anliggender.

(6) Unionen har desuden styrket sine 
bilaterale forbindelser med andre stadig 
mere fremtrædende 
mellemindkomstudviklingslande i Asien og 
Latinamerika ved at udvide 
samarbejdspartnerskabet og den politiske 
dialog til at omfatte områder og temaer, der 
rækker ud over udviklingssamarbejde. 
Forbindelserne med Rusland er ligeledes 
blevet styrket, herunder gennem initiativer 
såsom EU's og Ruslands partnerskab for 
modernisering og energidialogen mellem 
EU og Rusland, hvilket understreger 
Ruslands betydning som en strategisk 
partner for Unionen, både hvad angår de 
bilaterale forbindelser og globale 
anliggender.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Foranstaltninger, der gennemføres i 
medfør af denne forordning kan supplere 
den eksterne dimension af de interne 
foranstaltninger, der gennemføres som 
led i andre EU-programmer (såsom 
Horisont 2020-rammeprogrammet for 
forskning og innovation og programmet 
for konkurrenceevne og SMV), og 
samtidig sikre, at enhver form for 
overlapning undgås.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at skabe synergi mellem EU og tredjelande, især under hensyntagen til EU-
programmer, såsom Horisont 2020 og andre programmer for SMV'er.

Ændringsforslag 3

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.

(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, multilaterale 
miljøaftaler og FN's havretskonvention.

Or. en

Ændringsforslag 4

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, 
handel og investeringer og samarbejde med 
tredjelande på energi-, erhvervs- og 
lovgivningsområdet, og fremme offentligt 
diplomati, uddannelsesmæssigt/akademisk 
samarbejde og udbredelsesaktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 5

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.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 og ved 
politikudformningen, den strategiske 
planlægning og programmeringen og 
gennemførelsen af foranstaltningerne 
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 og programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) støtte til foranstaltninger til løsning af 
Unionens energisikkerhedsmæssige 
udfordringer, fremme af energikøreplan 
2050 og sikring af øget gennemsigtighed 
og forudsigelighed på de globale 
energimarkeder samt teknologisk 
overførsel

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) fremme af partnerskaber, initiativer 
og tiltag til forbedring af 
konkurrenceevnen inden for Unionens 
industri og initiativer, der kan styrke 
Unionens forsknings- og 
innovationsresultater samt 
gennemførelsen af Unionens digitale 
dagsorden

Or. en

Ændringsforslag 9

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, 

f) fremme af initiativer og foranstaltninger 
af EU-interesse eller gensidig interesse på 
områder som klimaforandringer, miljø, 
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herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, energi,
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

herunder biodiversitet, 
ressourceeffektivitet, råstoffer, transport, 
beskæftigelse og social samhørighed, 
bæredygtig udvikling, herunder fremme af 
anstændigt arbejde, og virksomhedernes 
sociale ansvar, syd-syd-handel og -
samarbejde, uddannelse, kultur, turisme, 
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


