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BEKNOPTE MOTIVERING

Het partnerschapsinstrument (PI) dient ter implementatie van de internationale dimensie van 
de EU 2020-strategie via steun voor bilaterale, regionale en interregionale partnerschappen, 
verbetering van markttoegang en ontwikkeling van handel, investeringen en zakelijke kansen 
voor Europese bedrijven en verbetering van de zichtbaarheid van de EU op het wereldtoneel. 
Het moet in de plaats komen van het bestaande financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog 
inkomen (ICI), en moet alle derde landen gaan bestrijken. Via doelstellingen en werkingssfeer 
moet het PI bijdragen tot de externe toepassing van het intern beleid van de EU. In die zin 
moet het nieuwe instrument als aanvulling fungeren op maatregelen in het kader van andere 
EU-programma's, zoals het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en 
het Programma voor concurrentievermogen en kmo's, die onder de bevoegdheden van het 
commissie ITRE vallen.

Gezien het geografische toepassingsgebied en de algemene beleidsdoelstellingen zal het 
partnerschapsinstrument zeer flexibel kunnen worden ingezet, maar daarbij moet er wel op 
gelet worden dat er geen verwarring bij de potentiële begunstigden ontstaat. De rapporteur 
voor advies begrijpt dat de Commissie van gedelegeerde handelingen gebruik wil maken 
wanneer aanpassing nodig is van de samenwerkingsgebieden die in een bijlage bij het PI 
vermeld staan. Dit is weliswaar een methode om snel in te spelen op economische 
uitdagingen, maar de voorgestelde formulering van de bijlage is zeer ruim en algemeen 
gesteld, zodat deze in de verordening zelf kan worden opgenomen zonder afbreuk te doen aan 
de flexibiliteit.

Daarvan uitgaande stelt de rapporteur amendementen op het verordeningsvoorstel voor ter 
verduidelijking van de bepalingen over de mogelijkheid van acties ter aanvulling van andere 
EU-programma's. De rapporteur is van oordeel dat dubbel werk voorkomen moet worden met 
het oog op een zo groot mogelijk effect van de financiële steun uit hoofde van het PI. Voorts 
worden amendementen voorgesteld op de bijlage bij het PI waarin de 
samenwerkingsgebieden worden afgebakend, omdat bepaalde terreinen die onder de 
commissie ITRE vallen, te weten onderzoek en innovatie, energiezekerheid, nijverheid en 
industrie, en ICT, meer aandacht verdienen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bovendien heeft de Unie de bilaterale (6) Bovendien heeft de Unie de bilaterale 
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betrekkingen versterkt met andere steeds 
prominentere midden-
inkomensontwikkelingslanden in Azië en 
Latijns-Amerika door de besprekingen 
over samenwerkingspartnerschap en beleid 
uit te breiden naar terreinen en 
onderwerpen die verder gaan dan 
ontwikkelingssamenwerking. In het geval 
van Rusland zijn de betrekkingen ook 
verder ontwikkeld, onder meer via het 
Partnerschap voor modernisering tussen 
Rusland en de Unie, waarmee het belang 
wordt onderstreept van Rusland als 
strategische partner voor de Unie binnen 
zowel de bilaterale betrekkingen als op het 
gebied van mondiale aangelegenheden.

betrekkingen versterkt met andere steeds 
prominentere midden-
inkomensontwikkelingslanden in Azië en 
Latijns-Amerika door de besprekingen 
over samenwerkingspartnerschap en beleid 
uit te breiden naar terreinen en 
onderwerpen die verder gaan dan 
ontwikkelingssamenwerking. In het geval 
van Rusland zijn de betrekkingen ook 
verder ontwikkeld, onder meer via 
initiatieven als het Partnerschap voor 
modernisering tussen Rusland en de Unie 
en de energiedialoog tussen de EU en 
Rusland, waarmee het belang wordt 
onderstreept van Rusland als strategische 
partner voor de Unie binnen zowel de 
bilaterale betrekkingen als op het gebied 
van mondiale aangelegenheden.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Maatregelen uit hoofde van deze 
verordening vormen een aanvulling op de 
externe dimensie van intern beleid dat 
gevoerd wordt in verband met andere EU-
programma's (zoals het Horizon 2020-
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, en het programma voor 
concurrentievermogen en kmo's), zij het 
met vermijding van overlap.

Or. en

Motivering

Het is zaak tot synergieën tussen de EU en derde landen te komen, met name via EU-
programma's als Horizon 2020 en andere programma's voor het mkb.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De Unie heeft zich in betrekkingen 
met haar partners overal ter wereld 
verbonden tot het bevorderen van 
fatsoenlijk werk voor iedereen, naast de 
ratificatie en effectieve tenuitvoerlegging 
van de internationaal erkende 
arbeidsnormen en multilaterale 
milieuovereenkomsten.

(11) De Unie heeft zich in betrekkingen 
met haar partners overal ter wereld 
verbonden tot het bevorderen van 
fatsoenlijk werk voor iedereen, naast de 
ratificatie en effectieve tenuitvoerlegging 
van de internationaal erkende 
arbeidsnormen, multilaterale 
milieuovereenkomsten en het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee.

Or. en

Amendement 4

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, handel en investering, 
energie, samenwerking op zakelijk en 
regelgevingsgebied met derde landen, 
moeten ondersteunen en openbare 
diplomatie, onderwijskundige/universitaire 
samenwerking en stimuleringsactiviteiten 
moeten bevorderen.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening is een 
gedifferentieerde en flexibele benadering 
nodig waarbij modellen worden 
ontwikkeld voor samenwerking met de 
belangrijkste partnerlanden, rekening
houdend met hun economische, sociale en 
politieke context en met de specifieke 
belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 
van de Unie, terwijl het mogelijk blijft 
waar nodig overal ter wereld maatregelen 
te nemen.

(16) Voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening is een 
gedifferentieerde en flexibele benadering 
nodig waarbij modellen worden 
ontwikkeld voor samenwerking met de 
belangrijkste partnerlanden, rekening 
houdend met hun economische, sociale en 
politieke context en met de specifieke 
belangen, beleidsprioriteiten en strategieën 
van de Unie.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening richt de Unie zich op 
samenhang en consistentie met andere 
gebieden van het extern optreden, met 
name het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 
ontwikkelingslanden, en met ander relevant 
beleid van de Unie bij het formuleren van 
beleid, strategische planning en 
programmering en 
uitvoeringsmaatregelen.

(4) Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en de formulering van beleid, 
strategische planning en programmering 
en uitvoeringsmaatregelen richt de Unie 
zich op samenhang en consistentie met 
andere gebieden van het extern optreden, 
met name het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 
ontwikkelingslanden, en met ander relevant 
beleid en programma's van de Unie.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) steun voor maatregelen met het oog 
op de energiezekerheid van de Unie, de 
uitvoering van de agenda 2050 van de 
Routekaart Energie en bevordering van 
de transparantie en voorspelbaarheid op 
mondiale energiemarkten en 
technologieoverdracht;

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Bijlage – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) bevordering van partnerschappen, 
initiatieven en maatregelen ter versterking 
van het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven in de Unie en van 
initiatieven ter verbetering van de 
prestaties van de Unie op het gebied van 
onderzoek en innovatie, alsmede de 
uitvoering van de digitale agenda van de 
Unie;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Bijalge – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bevorderen van initiatieven en acties (f) het bevorderen van initiatieven en acties 
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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;

van Unie- of wederzijds belang op 
terreinen als klimaatverandering, 
milieuaangelegenheden waaronder 
begrepen biodiversiteit, efficiënt 
hulpbronnengebruik, grondstoffen, 
transport, werkgelegenheid en sociaal 
beleid, duurzame ontwikkeling, waaronder 
het bevorderen van fatsoenlijk werk, en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
zuid-zuid-handel en samenwerking, 
onderwijs, cultuur, toerisme, 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


