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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsinstrumentet syftar till att genomföra den internationella dimensionen av 
Europa 2020-strategin genom att stödja EU:s partnerskapsstrategier för bilateralt, regionalt 
och interregionalt samarbete, förbättra marknadsåtkomsten och utveckla handel, investeringar 
och affärsmöjligheter för europeiska företag och öka EU:s synlighet på världsscenen. Det ska 
ersätta finansieringsinstrumentet för samarbete med industrialiserade och andra 
höginkomstländer och territorier och utöka dess räckvidd och geografiska tillämpningsområde 
till att omfatta alla tredjeländer. Med de fastställda målen och dess räckvidd betraktas 
partnerskapsinstrumentet som ett stöd för den yttre dimensionen av EU:s interna politik. Som 
sådant bör det framtida instrumentet komplettera åtgärder som vidtas inom ramen för andra 
EU-program, däribland Horisont 2020-ramprogrammet för forskning och innovation och 
programmet för konkurrenskraft för små och medelstora företag, som faller inom 
ITREutskottets ansvarsområde.

Även om den geografiska täckningen och de allmänna politiska målsättningarna kan förväntas 
göra partnerskapsinstrumentet mycket flexibelt, är det särskilt viktigt att undvika att skapa 
förvirring bland potentiella sökande. Föredraganden noterar att kommissionen har för avsikt 
att använda delegerade akter för att anpassa de samarbetsområden som fastställs i en bilaga 
till partnerskapsinstrumentet. Detta är visserligen ett sätt att snabbt reagera på framtida 
ekonomiska utmaningar, men föredraganden anser att den föreslagna bilagan är formulerad i 
mycket breda och allmänna ordalag och att det därför är möjligt att integrera den i själva 
förordningen utan att detta påverkar flexibiliteten.

Med ovanstående i åtanke, syftar de ändringsförslag som lagts fram till förslaget till 
betänkande om partnerskapsinstrumentet till att ytterligare klargöra instrumentets möjligheter 
att komplettera åtgärder inom andra EU-program. Föredraganden anser att dubbelarbete måste 
undvikas för att maximera effekterna av det finansiella stödet från partnerskapsinstrumentet. 
Ändringar föreslås också till bilagan om samarbetsområden, eftersom föredraganden anser att 
vissa verksamhetsområden inom ITRE-utskottets ansvarsområde, det vill säga forskning och 
innovation, energitrygghet, industri, näringsliv och informations- och kommunikationsteknik 
ytterligare måste framhävas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:



PE485.932v01-00 4/8 PA\896114SV.doc

SV

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vidare har unionen stärkt sina bilaterala 
förbindelser med andra utvecklingsländer 
med medelinkomster i Asien och 
Latinamerika vars betydelse är på väg att 
öka genom att utöka 
samarbetspartnerskapet och den politiska 
dialogen till områden och ämnen utanför 
utvecklingssamarbete. Även när det gäller 
Ryssland har förbindelserna utvecklats, 
bland annat genom partnerskapet EU–
Ryssland för modernisering, vilket sätter 
fokus på Rysslands betydelse som 
strategisk partner för EU, både för 
bilaterala förbindelser och för 
internationella frågor.

(6) Vidare har unionen stärkt sina bilaterala 
förbindelser med andra utvecklingsländer 
med medelinkomster i Asien och 
Latinamerika vars betydelse är på väg att 
öka genom att utöka 
samarbetspartnerskapet och den politiska 
dialogen till områden och ämnen utanför 
utvecklingssamarbete. Även när det gäller 
Ryssland har förbindelserna utvecklats, 
bland annat genom initiativ som 
partnerskapet EU–Ryssland för 
modernisering och energidialogen mellan 
EU och Ryssland, vilket sätter fokus på 
Rysslands betydelse som strategisk partner 
för EU, både för bilaterala förbindelser och 
för internationella frågor.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Åtgärder som genomförs inom 
ramen för denna förordning kan 
komplettera den yttre dimension av den 
interna politik som genomförs inom andra 
EU-program (såsom Horisont 
2020-ramprogrammet för forskning och 
innovation och programmet för 
konkurrenskraft för små och medelstora 
företag), och samtidigt säkra att alla 
former av dubbelarbete undviks.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att skapa synergier mellan EU och tredjeländer, och särskilt att beakta EU-
program som Horisont 2020 och andra program för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Unionens åtagande gentemot sina 
partner i hela världen är att främja 
anständigt arbete för alla, parallellt med 
ratificering och effektiv tillämpning av 
internationellt erkända arbetsnormer och
multilaterala miljööverenskommelser.

(11) Unionens åtagande gentemot sina 
partner i hela världen är att främja 
anständigt arbete för alla, parallellt med 
ratificering och effektiv tillämpning av 
internationellt erkända arbetsnormer,
multilaterala miljööverenskommelser och 
FN:s havsrättskonvention.

Or. en

Ändringsförslag 4

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, 
handel och investeringar, energi, 
samarbete med tredjeländer om 
företagande och tillsyn och främjande av 
offentlig diplomati, samarbete inom 
utbildningsområdet/det akademiska 
området och upplysningsverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att uppnå denna förordnings mål 
krävs ett mångsidigt och flexibelt 
tillvägagångssätt som innebär att modeller 
utvecklas för samarbete med viktiga 
partnerländer där hänsyn tas till deras 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang och även till EU:s särskilda 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier, samtidigt som kapaciteten 
behålls att ingripa överallt i världen 
närhelst så krävs.

(16) För att uppnå denna förordnings mål 
krävs ett mångsidigt och flexibelt 
tillvägagångssätt som innebär att modeller 
utvecklas för samarbete med viktiga 
partnerländer där hänsyn tas till deras 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang och även till EU:s särskilda 
intressen, politiska prioriteringar och 
strategier.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vid genomförandet av denna 
förordning ska unionen sträva efter att 
säkerställa samstämmigheten och 
enhetligheten med andra områden för yttre 
åtgärder, särskilt instrumentet för 
utvecklingssamarbete för utvecklingsländer 
och med annan relevant unionspolitik, 
genom utformningen av politiken, vid den 
strategiska planeringen och vid 
genomförandet av åtgärder.

(4) Vid genomförandet av denna 
förordning och vid utformningen av 
politiken, vid den strategiska planeringen 
och vid genomförandet av åtgärder ska 
unionen sträva efter att säkerställa 
samstämmigheten och enhetligheten med 
andra områden för yttre åtgärder, särskilt 
instrumentet för utvecklingssamarbete för 
utvecklingsländer och med annan relevant 
unionspolitik och andra EU-program.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilagan – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Stöd till åtgärder som syftar till att 
hantera utmaningarna avseende unionens 
energitrygghet, utveckla energifärdplanen 
2050 och främja öppenhet och 
förutsägbarhet på globala 
energimarknader samt tekniköverföring.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilagan – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Främjande av partnerskap, initiativ 
och åtgärder i syfte att stärka 
konkurrenskraften för unionens industri 
och för initiativ som kan stärka unionens 
forsknings- och innovationsresultat samt 
genomförande av unionens digitala 
agenda.

Or. en

Ändringsförslag 9

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, 

(f) Främjande av initiativ och åtgärder av 
intresse för unionen eller av ömsesidigt 
intresse inom områden som 
klimatförändringen, miljön, bland annat 
biologisk mångfald, resurseffektivitet, 
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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.

råvaror, transport, sysselsättning och 
socialpolitik, hållbar utveckling, inbegripet 
främjande av anständigt arbete, företagens 
samhällsansvar, handel och samarbete 
mellan utvecklingsländer, utbildning, 
kultur, turism, 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


