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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel forelægger Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til henstilling 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 der henviser til EU's strategi "Handel for 

alle", 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til henstilling 

Henvisning 1 b (ny) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 der henviser til arbejdsdokument fra 

Kommissionens tjenestegrene af 

9. november 2017 om gennemførelsen af 

EU's frihandelsaftaler (SWD(2017)0364), 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til henstilling 

Betragtning -E (ny) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 E. der henviser til, at international handel 

er et af EU's vigtigste redskaber til at bistå 

lande i deres sociale og økonomiske 

udvikling samt til at forsvare og fremme 

menneskerettighederne, de 

grundlæggende værdier og 

retsstatsprincippet; 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til henstilling 

Betragtning -F (ny) 
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Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 F. der henviser til, at handelspolitikken i 

henhold til traktaterne bør bidrage til 

EU's eksterne mål, herunder bæredygtig 

udvikling; 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til henstilling 

Punkt 3 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 3. er bekymret over, at EU og dets 

instrumenter står over for betydelige 

udfordringer; 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til henstilling 

Punkt 6 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 6. anbefaler, at der gøres brug af IPA-

midlerne til at skabe kanaler for 

kommunikation for virksomheder, 

navnlig SMV'er, i både medlemsstaterne 

og førtiltrædelseslandene med henblik på 

at skabe stærke handelsforbindelser 

mellem de respektive områder, hvilket vil 

være meget nyttigt med henblik på at 

forberede modtagerlandene på tiltrædelse 

til det indre marked; 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til henstilling 

Punkt 9 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 9. understreger, at den handelsrelaterede 

tekniske støtte og økonomiske bistand, 
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som ydes under den europæiske 

naboskabspolitik (ENP) til EU's nære 

partnere ved dets sydlige og østlige 

grænser, udgør et vigtigt bidrag til den 

demokratiske udvikling i disse regioner; 

bemærker, at midlerne under det 

europæiske naboskabsinstrument (ENI) 

kan anvendes til at lette samhandelen og 

som sådan kan være et supplement til den 

eksisterende EU-finansiering til aftalen 

om handelslettelser, som i højere grad bør 

sikre mellem- og langsigtet politisk 

stabilitet;  

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til henstilling 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 20a. anbefaler, at der etableres solide og 

sammenhængende overvågnings- og 

evalueringsmekanismer inden for 

instrumentstrukturen for at sikre større 

ansvarlighed, gennemsigtighed og bedre 

målretning af udgifterne under fondene; 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til henstilling 

Punkt 20 b (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 20b. opfordrer til, at kønsperspektivet 

inddrages i alle forudgående og 

efterfølgende strategiske undersøgelser og 

konsekvensanalyser for at sikre fuld 

overholdelse af målene i artikel 8 i TEUF; 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til henstilling 

Punkt 35 (nyt) 
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Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 35. mener, at partnerskabsinstrumentet 

(PI) kunne være et vigtigt redskab til 

støtte for gennemførelsen af 

frihandelsaftaler, navnlig ved at støtte 

arbejdet i de interne rådgivende grupper; 

understreger behovet for at vurdere 

brugen og fordelingen af midler samt 

effektiviteten af partnerskabsinstrumentet 

og programmerne Business Avenue og 

EU Gateway, som bør supplere 

medlemsstaternes kompetencer inden for 

fremme af udenrigshandel; 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til henstilling 

Punkt 36 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 36. bemærker, at et af formålene med 

partnerskabsinstrumentet er offentligt 

diplomati med henblik på at opbygge tillid 

til og forståelse for EU's politikker i 

tredjelande; understreger, at det er af 

afgørende betydning, at civilsamfundet 

inddrages, og glæder sig over tildelingen 

af 3 mio. EUR til støtte for 

civilsamfundsorganisationers deltagelse i 

de interne rådgivende grupper; 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til henstilling 

Punkt 37 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 37. bemærker, at EU's SMV'er bør tages i 

betragtning i forbindelse med adgang til 

eksterne finansieringsinstrumenter 

gennem mindre kompleks og mere 

brugervenlig regulering, som kan fremme 

en mere fleksibel anvendelse af midlerne 
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og samtidig hjælpe SMV'er med at opnå 

international erfaring; anmoder 

Kommissionen om at vurdere de 

eksisterende redskaber, der tager sigte på 

at fremme SMV'ernes 

internationalisering, for så vidt angår 

sammenhængen med andre af Unionens 

SMV-støtteinstrumenter, såsom Cosme, 

samt for så vidt angår subsidiaritet, ikke-

overlapning og komplementaritet i 

relation til medlemsstaternes 

programmer; opfordrer Kommissionen til 

i rette tid at forelægge forslag til 

midtvejsgennemgangen af disse 

programmer med henblik på at forbedre 

deres produktivitet og effektivitet; 

understreger behovet for i højere grad at 

informere og øge bevidstheden blandt 

SMV'er om de eksisterende instrumenter, 

navnlig på nationalt plan; 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til henstilling 

Punkt 48 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 48. understreger, at EU-delegationerne 

sammen med medlemsstaterne også 

kunne hjælpe SMV'erne med at anvende 

disse finansielle instrumenter med 

henblik på at skabe forbindelser på 

mellemlang sigt mellem EU-virksomheder 

og modtagerlandenes økonomier; 

understreger nødvendigheden af, at de 

relevante generaldirektorater i 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 

vedtager en mere sammenhængende og 

strømlinet tilgang til etablering og 

gennemførelse af eksterne 

finansieringsinstrumenter; 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til henstilling 

Punkt 49 (nyt) 
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Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 49. mener, at der også bør tages hensyn til 

overholdelsen af ILO's grundlæggende 

arbejdsstandarder, multilaterale 

miljøkonventioner og WTO's principper i 

forbindelse med tildelingen af midler; 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til henstilling 

Punkt 50 (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 50. opfordrer Kommissionen til at 

overveje at øremærke midler via de 

eksterne finansieringsinstrumenter for 

samarbejde og teknisk bistand til 

tredjelande, især udviklingslande, for at 

fremme medlemskab af 

Wassenaararrangementet, 

Australiengruppen, Missile Technology 

Control Regime og Gruppen af 

Leverandører af Nukleart Materiale og 

for at forhindre krænkelser af 

menneskerettighederne i forbindelse med 

den igangværende omarbejdning af 

forordningen om produkter med dobbelt 

anvendelse; 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 20.2.2018    

 
 


