
AD\1170344DA.docx PE628.565v04-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2018/0243(COD)

10.12.2018

UDTALELSE

fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 
instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Ordfører for udtalelse: Eleonora Forenza



PE628.565v04-00 2/71 AD\1170344DA.docx

DA

PA_Legam



AD\1170344DA.docx 3/71 PE628.565v04-00

DA

KORT BEGRUNDELSE 

Fastlæggelsen af den næste flerårige finansielle ramme (FFR 2021-2027) kan være en 
anledning for Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at virkeliggøre en global 
vision for et samarbejde og et europæiske naboskab, der er solidt forankret i europæiske 
værdier såsom beskyttelse af menneskerettigheder og miljøstandarder, bedre ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers stilling samt udryddelse af fattigdom og 
alle former for diskrimination. Det er på dette grundlag, at ordføreren stiller sine 
ændringsforslag til Kommissionens forslag. 
Det fremgår af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 
instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), at dets 
generelle mål er at "fastholde og fremme Unionens værdier og interesser på verdensplan ved 
at forfølge målene og principperne i Unionens optræden udadtil" (artikel 3). Imidlertid 
forekommer forslaget at være designet til at tilgodese EU's kortsigtede interne interesser, 
navnlig hvad angår migration og sikkerhed, på bekostning af det internationale samarbejde og 
den internationale udvikling. Ordføreren har for at imødegå disse kritiske aspekter sammen 
med eksperter fra interessenter og NGO'er udarbejdet en udtalelse, som bygger på en 
feministisk tilgang til udvikling og sigter på at værne om de internationale 
samarbejdsmålsætninger og implementere langsigtet bæredygtig udvikling.
Ordføreren foreslår at styrke relationen til eksisterende samarbejdsinstrumenter samt 
politikkohærens. I henhold til de grundlæggende principper, som bl.a. er fastlagt i EU-
traktaterne, bør denne forordning bidrage til at gennemføre målene for bæredygtig udvikling i 
den europæiske naboskabspolitik og til at sikre politikkohærensen for bæredygtig udvikling 
som led i forfølgelsen af dens mål. Gennemførelsen af NDICI-instrumentet bør bygge på EU's 
politiske rammer for udviklingssamarbejde, som er fastsat i Lissabontraktaten, 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling og klimaaftalen fra Paris. Gennemførelsen af målene 
for bæredygtig udvikling (SDG) kan ikke opnås ved hjælp af mål og strategier for hver enkelt 
sektor: SDG-mål nr. 5 om ligestilling er tværgående og sigter på at opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling på alle andre områder. Unionen bør styrke 
partnerskaber mellem alle udviklingsaktører, navnlig civilsamfundsorganisationer, og fremme 
den interkulturelle dialog. Dens indsats bør støtte Unionens grundlæggende værdier og 
herunder bidrage til udryddelse af fattigdom og bekæmpelse af ulighed i alle dens former, 
navnlig uligheder mellem kønnene. De nye NDICI bør støtte og fremme foranstaltninger til 
bevarelse af fred, forebyggelse af konflikter og bekæmpelse af de underliggende årsager til 
tvangsfordrivelser og yde bistand til befolkninger, lande og regioner, der er konfronteret med 
øget migrationspres og naturlige eller menneskeskabte katastrofer. Den bør også støtte en 
handelspolitik, et økonomisk diplomati og et økonomisk samarbejde, der er fair, 
menneskerettighedsbaseret og kønsretfærdig. 
Det nye instrument bør beskytte og fremme kvinders rolle som fredsskabere og nøgleaktører i 
bæredygtig udvikling. Som den feministiske tilgang har vist, har kvinder historisk set aldrig 
bygget deres politiske identitet på et nationalistisk grundlag, men oftest på internationale 
netværk med kvinder med forskellig baggrund og derigennem udviklet en holdning baseret på 
interkulturel dialog.
Efter ordførerens opfattelse kan forordningens mål kun nås ved at tilvejebringe tilstrækkelige 
midler til samarbejdsinstrumenter for at kunne yde støtte til tilstrækkelig ernæring, 
kvalitetsuddannelse, anstændig og bæredygtig beskæftigelse, navnlig for de mest udsatte 
grupper såsom kvinder, børn og LGBTIQ-personer, samt til sundhedspleje, herunder adgang 
til sikker abort, og andre vigtige sociale rettigheder for borgerne.
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EU bør gå videre end de internationale forpligtelser og mål inden for ligestilling mellem 
kønnene og indføre en feministisk tilgang som et retfærdighedsperspektiv, der gælder for alle, 
ikke kun kvinder og piger. Målet med udviklings- og samarbejdspolitikken er at sikre alle 
rimelige og lige muligheder for livets opretholdelse, beskytte miljøet og økosystemerne samt 
de sociale og menneskelige ressourcer. EU's samarbejdspolitik bør være kønssensitiv og 
indbefatte omsorgsarbejde og reproduktivt arbejde. Sådanne økonomier må ikke være styret 
af de snævre principper om vækst, konkurrence og effektivitet. Der er behov for at stille 
spørgsmålstegn ved, modernisere og revidere EU's rammer for udvikling og samarbejde ud 
fra et feministisk perspektiv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget og 
Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det generelle mål med programmet 
"instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde", i det følgende benævnt 
"instrumentet", er at fastholde og fremme
Unionens værdier og interesser på 
verdensplan ved at forfølge målene og 
principperne i Unionens optræden udadtil, 
som fastlagt i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 
og 21 i traktaten om den Europæiske Union 
(TEU).

(1) Det generelle mål med programmet 
"instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde" ("instrumentet") er at 
fremme bæredygtig udvikling, bidrage til 
udryddelsen af fattigdom og til 
bekæmpelsen af ulighed i alle dens 
former, navnlig ulighed mellem kønnene,
og fastholde Unionens værdier og 
interesser på verdensplan ved at forfølge 
målene og principperne i Unionens 
optræden udadtil, som fastlagt i artikel 3, 
stk. 5, og artikel 8 og 21 i traktaten om den 
Europæiske Union (TEU).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det primære mål med Unionens 
politik for udviklingssamarbejde er at 
mindske og på lang sigt udrydde fattigdom, 
jf. artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Unionens udviklingspolitik bidrager også 
til målene med Unionens optræden udadtil, 
især til at fremme en bæredygtig udvikling 
i økonomisk, social og miljømæssig 
henseende i udviklingslandene med det 
hovedformål at udrydde fattigdommen, jf. 
artikel 21, stk. 2, litra d), i traktaten om 
Den Europæiske Union.

(4) Det primære mål med Unionens 
politik for udviklingssamarbejde er at 
mindske og på lang sigt udrydde fattigdom, 
jf. artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Unionens udviklingspolitik bidrager også 
til målene med Unionens optræden udadtil, 
især til at fremme en bæredygtig udvikling 
i økonomisk, social og miljømæssig 
henseende i udviklingslandene med det 
hovedformål at udrydde fattigdommen, jf. 
artikel 21, stk. 2, litra d), i traktaten om 
Den Europæiske Union, samt til at bevare 
fred, forebygge konflikter og styrke den 
internationale sikkerhed, jf. artikel 21, 
stk. 2, litra c), i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen skal sikre sammenhæng i 
politikken for udvikling i henhold til artikel 
208 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Unionen bør tage hensyn 
til målene for udviklingssamarbejdet i de 
politikker, der formodes at få betydning for 
udviklingslandene, hvilket er et centralt 
element i strategien for at nå de mål for 
bæredygtig udvikling, der er fastsat i 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling 
("2030-dagsordenen"), som blev vedtaget 
af FN i september 201545. Det er 
nødvendigt at tage hensyn til, hvilken 
virkning alle politikker har på bæredygtig 
udvikling på alle niveauer — nationalt, 
inden for EU, i andre lande og på globalt 
plan — hvis det skal sikres, at der 
sammenhæng i politikkerne for bæredygtig 
udvikling som forankret i 2030-

(5) Unionen skal sikre 
politikkohærensen for udvikling i henhold 
til artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Unionen bør tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i de politikker, der 
formodes at få betydning for 
udviklingslandene, hvilket er et centralt 
element i strategien for at nå de mål for 
bæredygtig udvikling, der er fastsat i 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling 
("2030-dagsordenen"), som blev vedtaget 
af FN i september 201545. Sikring af 
politikkohærens for udvikling som fastlagt 
i 2030-dagsordenen gør det nødvendigt at 
tage hensyn til, hvilken virkning alle 
politikker har på bæredygtig udvikling på 
alle niveauer — nationalt, inden for EU, i 
andre lande og på globalt plan. Det kræver 
også, at man tager alle politikkers 
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dagsordenen. indvirkning på konfliktdynamikken i 
betragtning og fremmer en kønssensitiv 
tilgang til konfliktanalyser i alle tiltag og 
programmer under forordningen med det 
formål at undgå negative virkninger for 
kvinder, piger og LGBTIQ-personer og 
maksimere de positive virkninger.

__________________ __________________

45 "Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development" 
(Ændring af vores samfund: 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling), 
vedtaget på FN's møde om bæredygtig 
udvikling den 25. september 2015 
(A/RES/70/1).

45 "Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development" 
(Ændring af vores samfund: 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling), 
vedtaget på FN's møde om bæredygtig 
udvikling den 25. september 2015 
(A/RES/70/1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den generelle baggrund for at gøre 
en indsats er stræben efter en regelbaseret 
verdensorden med multilateralisme som 
det centrale princip og med FN i centrum. 
2030-dagsordenen, Parisaftalen om 
klimaændringer57 og Addis Abeba 
handlingsplanen58 er det internationale 
samfunds svar på globale udfordringer i 
forbindelse med bæredygtig udvikling. 
2030-dagsordenen er med målene for 
bæredygtig udvikling i centrum en politisk 
ramme for forandring med henblik på at 
udrydde fattigdom og opnå bæredygtig 
udvikling på globalt plan. Dens 
anvendelsesområde er universelt og sikrer 
en omfattende fælles ramme for handling, 
som gælder Unionen, dens medlemsstater 
og dens partnere. Den skaber ligevægt 
mellem de økonomiske, sociale og 
miljømæssige dimensioner af bæredygtig 
udvikling, idet de vigtige indbyrdes 
forbindelser mellem forskellige mål 
anerkendes. Hensigten med 2030-
dagsordenen er, at ingen skal lades i 

(7) Den generelle baggrund for at gøre 
en indsats er stræben efter en regelbaseret 
verdensorden med multilateralisme som 
det centrale princip og med FN i centrum. 
2030-dagsordenen, Parisaftalen om 
klimaændringer57 og Addis Abeba 
handlingsplanen58 er det internationale 
samfunds svar på globale udfordringer i 
forbindelse med bæredygtig udvikling. EU 
støttede vedtagelsen af disse 
internationale forpligtelser, og formålet 
med denne forordning bør frem for alt 
være at bidrage til deres opfyldelse. 2030-
dagsordenen er med målene for bæredygtig 
udvikling i centrum en politisk ramme for 
forandring med henblik på at udrydde 
fattigdom, opnå bæredygtig udvikling på 
globalt plan og fremme fredelige, 
retfærdige og inkluderende samfund for 
alle, herunder alle kønsidentiteter. Dens 
anvendelsesområde er universelt og sikrer 
en omfattende fælles ramme for handling, 
som gælder Unionen, dens medlemsstater 
og dens partnere. Den skaber ligevægt 
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stikken. Gennemførelsen af 2030-
dagsordenen koordineres nøje med 
Unionens øvrige relevante internationale 
forpligtelser. Når der træffes 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning, bør der især ses på de 
indbyrdes forbindelser mellem bæredygtige 
udviklingsmål og integrerede 
foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
sammenhængende måde.

mellem de økonomiske, sociale og 
miljømæssige dimensioner af bæredygtig 
udvikling, idet de vigtige indbyrdes 
forbindelser mellem forskellige mål 
anerkendes. Bæredygtigt udviklingsmål 
nr. 5 om ligestilling er en tværgående 
målsætning, som går ud på at opnå 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse 
af kvinders stilling på alle disse områder. 
Hensigten med 2030-dagsordenen er, at 
ingen skal lades i stikken, og mål 5 sigter 
specifikt mod at sætte en stopper for alle 
former for forskelsbehandling af alle 
kvinder og piger gennem vedtagelse og 
styrkelse af lovgivning, der kan 
håndhæves, og som fremmer ligestilling 
mellem kønnene. Gennemførelsen af 
2030-dagsordenen koordineres nøje med 
Unionens øvrige relevante internationale 
forpligtelser. Når der træffes 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning, bør der især ses på de 
indbyrdes forbindelser mellem bæredygtige 
udviklingsmål og integrerede 
foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
sammenhængende måde uden at 
undergrave andre.

__________________ __________________

57 Undertegnet i New York den 22. april 
2016.

57 Undertegnet i New York den 22. april 
2016.

58 Addis Ababa-handlingsplanen fra den 
tredje internationale konference om 
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget 
den 16. juni 2015 og godkendt af FN's 
Generalforsamling den 27. juli 2015 
(A/RES/69/313).

58 Addis Ababa-handlingsplanen fra den 
tredje internationale konference om 
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget 
den 16. juni 2015 og godkendt af FN's 
Generalforsamling den 27. juli 2015 
(A/RES/69/313).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Gennemførelsen af forordningen (8) Gennemførelsen af forordningen 
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bør bygge på de fem prioriteter, der er 
fastlagt i den globale strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, 
som blev forelagt den 19. juni 2016, og 
som repræsenterer Unionens vision og 
rammer for et fælles og ansvarlig eksternt 
engagement i partnerskab med andre for at 
fremme sine værdier og interesser. 
Unionen bør uddybe partnerskaberne og 
fremme politisk dialog og fælles svar på 
globale udfordringer. Unionens indsats bør 
i alle aspekter understøtte dens interesser 
og værdier, bl.a. med henblik på at bevare 
freden, forebygge konflikter, styrke den 
internationale sikkerhed, bekæmpe de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration, bistå befolkninger, lande og 
regioner, der står over for naturkatastrofer
eller menneskeskabte katastrofer, fremme 
handelspolitikken, det økonomiske
diplomati og samarbejde, fremme digitale 
løsninger og teknologier og fremme den 
internationale dimension af Unionens 
politikker. Unionen bør, når den fremmer 
sine interesser, efterleve og fremme høje 
sociale og miljømæssige standarder, 
retsstatsprincippet og respekten for 
folkeretten og menneskerettighederne.

bør bygge på de fem prioriteter, der er 
fastlagt i den globale strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, 
som blev forelagt den 19. juni 2016, og 
som repræsenterer Unionens vision og 
rammer for et fælles og ansvarlig eksternt 
engagement i partnerskab med andre for at 
fremme sine værdier og interesser. 
Unionen bør uddybe partnerskaberne og 
fremme politisk dialog og fælles svar på 
globale udfordringer. Unionens indsats bør 
i alle aspekter understøtte dens interesser 
og værdier, herunder bidrage til 
udryddelse af fattigdom, bekæmpe ulighed 
i alle dens former, navnlig kønsuligheder,
bevare freden, forebygge konflikter ved at 
inddrage en række eksperter og 
interessenter i 
fredsopbygningsforhandlinger, herunder 
kvinder og civilsamfund, styrke den 
internationale sikkerhed, bekæmpe de 
grundlæggende årsager til migration og 
fordrivelse og bistå befolkninger, lande og 
regioner, der udsættes for et forstærket 
migrationspres eller for natur- eller 
menneskeskabte katastrofer, fremme en 
handelspolitik, et økonomisk diplomati og 
et samarbejde, som er fair, 
menneskerettighedsbaseret og 
kønsretfærdigt, fremme digitale løsninger 
og teknologier, fremme den internationale 
dimension af Unionens politikker samt 
fremme retfærdige og inkluderende 
samfund. Unionen bør, når den fremmer 
sine interesser, efterleve og fremme høje 
sociale og miljømæssige standarder, 
retsstatsprincippet og respekten for 
folkeretten og menneskerettighederne.

__________________ __________________

59 "Fælles vision, fælles handling: et 
stærkere Europa. En global strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, juni 2016.

59 "Fælles vision, fælles handling: et 
stærkere Europa. En global strategi for Den 
Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, juni 2016.



AD\1170344DA.docx 9/71 PE628.565v04-00

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Unionen bør anerkende kvinders 
afgørende rolle som fredsskabere. 
Gennemførelsen af denne forordning bør 
også omfatte FN's Sikkerhedsråds 
resolution 1325 om kvinder, fred og 
sikkerhed, hvori det anerkender sin 
primære målsætning om at beskytte 
kvinder og i væsentlig grad øge deres 
deltagelse i politiske processer og 
beslutningsprocesser, hvor de stadig er 
underrepræsenteret. Det er afgørende, at 
kvinder deltager effektivt i 
beslutningsprocesserne på alle niveauer 
med henblik på at udvikle kønssensitive 
løsninger med henblik på at tackle de 
underliggende uligheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør anerkendes, at der er behov 
for at gå væk fra krisestyring og -
begrænsning og i retning af en mere 
struktureret, langsigtet strategi, som mere 
effektivt afhjælper sårbare situationer, 
naturkatastrofer, menneskabte katastrofer 
og langvarige kriser, i overensstemmelse 
med den globale strategi og Sendairammen 
for katastrofeforebyggelse 2015-2030, som 
blev vedtaget den 18. marts 201561. Der er 
behov for større fokus på og fælles tilgange 
til risikoreduktion, -forebyggelse, -
minimering og -beredskab og for 
yderligere bestræbelser på at øge den 
hurtige reaktion og en mere vedvarende 
genopretning. Denne forordning bør derfor 
bidrage til at øge modstandskraften og til at 

(11) Det bør anerkendes, at der er behov 
for at gå væk fra krisestyring og -
begrænsning og i retning af en mere 
struktureret, langsigtet strategi, som mere 
effektivt afhjælper sårbare situationer, 
naturkatastrofer, menneskabte katastrofer 
og langvarige kriser, i overensstemmelse 
med den globale strategi og Sendairammen 
for katastrofeforebyggelse 2015-2030, som 
blev vedtaget den 18. marts 201561. Der er 
behov for større fokus på og fælles tilgange 
til risikoreduktion, -forebyggelse, -
minimering og -beredskab og for 
yderligere bestræbelser på at øge den 
hurtige reaktion og en 
menneskerettighedsbaseret, mere 
vedvarende genopretning. Denne 
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knytte forbindelser mellem humanitær 
bistand og udviklingsforanstaltninger ved 
hjælp af foranstaltninger vedrørende hurtig 
reaktion.

forordning bør derfor bidrage til at øge 
modstandskraften og til at knytte 
forbindelser mellem humanitær bistand og 
udviklingsforanstaltninger ved hjælp af
geografiske og kønssensitive programmer 
og foranstaltninger vedrørende hurtig 
reaktion.

__________________ __________________

61 ”Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse", vedtaget den 18. 
marts 2015 og godkendt på FN's 
Generalforsamling den 3. juni 2015 
(A/RES/69/283).

61 ”Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse", vedtaget den 18. 
marts 2015 og godkendt på FN's 
Generalforsamling den 3. juni 2015 
(A/RES/69/283).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forordningen bør i 
overensstemmelse med udviklingsmålene 
bidrage til styrket overvågning og 
rapportering med fokus på output, 
resultater og virkninger i de partnerlande, 
der modtager Unionens eksterne finansielle 
bistand. Som fastlagt i konsensussen 
forventes foranstaltninger i henhold til 
denne forordning navnlig at bidrage til, at 
20 % af den officielle udviklingsbistand, 
som finansieres via denne forordning, går 
til social inklusion og menneskelig 
udvikling, herunder ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling.

(13) Forordningen bør i 
overensstemmelse med udviklingsmålene 
bidrage til styrket overvågning og 
rapportering med fokus på output, 
resultater og virkninger i de partnerlande, 
der modtager Unionens eksterne finansielle 
bistand. Som fastlagt i konsensussen 
forventes foranstaltninger i henhold til 
denne forordning navnlig at bidrage til, at 
20 % af den officielle udviklingsbistand, 
som finansieres via denne forordning, går 
til social inklusion og menneskelig 
udvikling, idet der lægges særlig vægt på 
grundlæggende sociale tjenesteydelser, 
herunder navnlig sundhed og uddannelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I overensstemmelse med de 
eksisterende forpligtelser i EU's 
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kønshandlingsplan II bør mindst 85 % af 
de programmer, der finansieres over 
officiel udviklingsbistand (ODA), have 
ligestilling som et vigtigt mål, og et 
kønstematisk program bør oprettes. Disse 
forpligtelser vil blive afspejlet i specifikke 
mål under alle instrumentets søjler, hvor 
ligestillingen mellem kønnene og styrkelse 
af kvinders og pigers stilling indgår som 
et tværgående tema. Børn og unge, og 
navnlig piger og unge kvinder, er vigtige 
forandringsagenter og bidragydere til 
gennemførelsen af Agenda 2030, som det 
anerkendes i den europæiske konsensus 
om udvikling og i artikel 3 i traktaten om 
Den Europæiske Union. Unionen vil i sin 
optræden udadtil i henhold til denne 
forordning være særligt opmærksom på 
de ovennævntes behov og på styrkelsen af 
kvinders og pigers stilling samt bidrage til 
virkeliggørelsen af deres potentiale som 
vigtige forandringsagenter ved at 
investere i menneskelig udvikling og 
social inklusion.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Resultaterne af Unionens 
foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, 
og når det er relevant, overvåges og 
vurderes ud fra forud fastsatte, 
gennemsigtige, landespecifikke og målbare 
indikatorer, der er tilpasset instrumentets 
specificiteter og mål, og gerne baseret på 
partnerlandets resultatramme.

(14) Resultaterne af Unionens 
foranstaltninger udadtil bør overvåges og 
vurderes ud fra forud fastsatte, 
gennemsigtige, landespecifikke og
kønsspecifikke samt målbare indikatorer, 
der er tilpasset instrumentets specificiteter 
og mål, og gerne baseret på partnerlandets 
resultatramme.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forordningen bør afspejle behovet 
for at fokusere på strategiske prioriteter, 
både geografisk – det europæiske naboskab 
og Afrika og lande, der befinder sig i en 
skrøbelig situation og har størst behov, 
men også tematisk – sikkerhed, migration, 
klimaændringer og menneskerettigheder.

(17) Forordningen bør afspejle behovet 
for at fokusere på strategiske prioriteter, 
både geografisk – det europæiske naboskab 
og Afrika, de mindst udviklede lande og
andre lande, der befinder sig i en skrøbelig 
situation og har størst behov, men også 
tematisk – opfyldelse af de bæredygtige 
udviklingsmål, menneskelig sikkerhed, 
herunder i forbindelse med migration, 
bekæmpelse af klimaændringer og bidrag 
til virkeliggørelsen af 
menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene, i alle EU's partnerlande.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Denne forordning bør adressere 
den voksende modreaktion mod kvinders 
rettigheder og kønsligestilling på globalt 
plan og bistå samt sikre fornøden
operationel kapacitet til de organisationer, 
der arbejder med seksuel og reproduktiv 
sundhed og ditto rettigheder (adgang til 
kvalitetsbetonet og tilgængelig 
information, uddannelse og service) samt 
med bekæmpelse af kønsbaseret vold, 
herunder, men ikke kun, bekæmpelse af 
skadelige traditionelle praksisser som 
f.eks. kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte 
æresforbrydelser, voldtægt og seksuel 
vold, vold i hjemmet, børneægteskaber og 
statsligt accepteret kønsdiskrimination.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den europæiske naboskabspolitik, 
som ændret i 201562, har i 
overensstemmelse med Unionens vigtigste 
politiske prioriteter til formål at stabilisere 
nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. 
gennem øget økonomisk udvikling. For at 
nå denne målsætning fokuseres der i den 
ændrede europæiske naboskabspolitik på 
fire prioriterede områder: god 
regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne med særligt fokus 
på større samarbejde med civilsamfundet, 
økonomisk udvikling, sikkerhed, migration 
og mobilitet, herunder håndtering af de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration og tvangsfordrivelse. 
Differentiering og større gensidigt ejerskab 
kendetegner den europæiske 
naboskabspolitik, hvori det anerkendes, at 
der er forskellige grader af engagement, og 
tages hensyn til de enkelte landes ønsker, 
hvad angår arten af og prioriteterne for 
deres partnerskab med Unionen.

(19) Den europæiske naboskabspolitik, 
som ændret i 201562, har i 
overensstemmelse med Unionens vigtigste 
politiske prioriteter til formål at stabilisere 
nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. 
gennem øget økonomisk udvikling. For at 
nå denne målsætning fokuseres der i den 
ændrede europæiske naboskabspolitik på 
fire prioriterede områder: god 
regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne med særligt fokus 
på større samarbejde med civilsamfundet, 
økonomisk udvikling, sikkerhed, migration 
og mobilitet, herunder håndtering af de 
grundlæggende årsager til irregulær 
migration og fordrivelse og af de særligt 
hårde følger, dette har for kvinder og 
piger. Differentiering og større gensidigt 
ejerskab kendetegner den europæiske 
naboskabspolitik, hvori det anerkendes, at 
der er forskellige grader af engagement, og 
tages hensyn til de enkelte landes ønsker, 
hvad angår arten af og prioriteterne for 
deres partnerskab med Unionen. Denne 
forordning bør bidrage til at gennemføre 
målene for bæredygtig udvikling i landene 
uden for Unionen og sikre 
politikkohærens for bæredygtig udvikling 
i forbindelse med alle sine mål.

__________________ __________________

62 Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Revision af den 
europæiske naboskabspolitik, af 18. 
november 2015.

62 Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Revision af den 
europæiske naboskabspolitik, af 18. 
november 2015.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Unionen bør tilstræbe den mest 
effektive anvendelse af de ressourcer, der 
er til rådighed, for at optimere virkningen 
af sin optræden udadtil. Dette skal opnås 
ved at sikre sammenhæng og 
komplementaritet mellem Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, bl.a. 
instrument til førtiltrædelsesbistand III63, 
instrumentet for humanitær bistand64, 
afgørelsen om oversøiske lande og 
territorier65, det europæiske instrument for 
nuklear sikkerhed som supplement til 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde på grundlag af 
Euratomtraktaten66, den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og den nyligt foreslåede 
europæiske fredsfacilitet67, som finansieres 
uden for EU-budgettet, samt ved synergi 
med andre EU-politikker og EU-
programmer. Dette indebærer 
sammenhæng og komplementaritet med 
makrofinansiel bistand, når det er relevant. 
For at få størst mulig virkning af 
kombinerede interventioner med henblik 
på at nå et fælles mål bør denne forordning 
give mulighed for en kombination af 
finansiering med andre EU-programmer, så 
længe bidragene ikke dækker de samme 
omkostninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________

63 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om instrument til 
førtiltrædelsesbistand (IPA III) 
(COM(2018) 465 final).

64 Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 
20. juni 1996 vedrørende humanitær 
bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

65 Forslag til Rådets afgørelse om 
associeringen af oversøiske lande og 
territorier med Den Europæiske Union, 
herunder forbindelser mellem Den 
Europæiske Union på den ene side og 
Grønland og Kongeriget Danmark på den 
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anden side ("associeringsafgørelsen") 
(COM(2018) 461 final).

66 Forslag til Rådets forordning om 
oprettelse af et europæiske instrument for 
nuklear sikkerhed, der supplerer 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde på grundlag af 
Euratomtraktaten (COM(2018) 462).

67 Forslag fra Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitiks forslag til Rådet med 
henblik på Rådets afgørelse om oprettelse 
af europæiske fredsfacilitet (C(2018) 
3800).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I forbindelse med foranstaltninger, 
der finansieres inden for forordningens 
rammer, bør geografiske programmer være 
den primære fremgangsmåde for at opnå 
størst mulig virkning af Unionens bistand 
og bringe Unionens foranstaltninger tættere 
på partnerlandene og deres forskellige 
befolkningsgrupper. Denne generelle 
fremgangsmåde bør, hvis det er relevant, 
suppleres af tematiske programmer og 
foranstaltninger vedrørende hurtig 
reaktion.

(23) I forbindelse med foranstaltninger, 
der finansieres inden for forordningens 
rammer, bør geografiske programmer være 
den primære fremgangsmåde for at opnå 
størst mulig virkning af Unionens bistand 
og bringe Unionens foranstaltninger tættere 
på partnerlandene og deres forskellige 
befolkningsgrupper. Denne generelle 
fremgangsmåde bør, hvis det er relevant, 
suppleres af tematiske programmer og 
foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion
ud fra et kønssensitivt perspektiv.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Selv om demokrati og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 

(25) Selv om demokrati og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
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stilling, skal afspejles generelt i 
gennemførelsen af forordningen, bør den 
EU-bistand, der ydes til 
menneskerettigheder, demokrati og 
civilsamfundsorganisationer som led i de 
tematiske programmer, have en specifik 
komplementær og supplerende rolle, dels 
på grund af sin globale karakter, dels fordi 
indsatsen ikke er afhængig af samtykke 
fra de pågældende tredjelandes regeringer 
og andre offentlige myndigheder.

og pigers rettigheder og stilling, skal 
afspejles generelt i gennemførelsen af 
forordningen, bør den EU-bistand, der ydes 
som led i de tematiske programmer for 
menneskerettigheder og demokrati og for 
civilsamfundsorganisationer, have en 
specifik og komplementær rolle som følge
af deres globale karakter, og fordi de ikke 
er afhængige af samtykke fra de 
pågældende tredjelandes regeringer og
andre offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Civilsamfundsorganisationer bør 
omfatte en bred vifte af aktører med 
forskellige roller og opgaver, hvilket 
omfatter alle ikke-statslige, upartiske og 
ikkevoldelige nonprofitstrukturer, der 
samler folk om fælles mål og idealer, hvad 
enten de måtte være politiske, kulturelle, 
sociale eller økonomiske. De kan arbejde 
på lokalt, nationalt, regionalt eller 
internationalt plan, findes i byerne eller på 
landet og være formelle eller uformelle.

(26) Civilsamfundsorganisationer bør 
omfatte en bred vifte af aktører med 
forskellige roller og opgaver, hvilket 
omfatter alle ikke-statslige, upartiske og 
ikkevoldelige nonprofitstrukturer, der 
samler folk om fælles mål og idealer, hvad 
enten de måtte være politiske, kulturelle, 
sociale eller økonomiske. De kan arbejde 
på lokalt, nationalt, regionalt eller 
internationalt plan, findes i byerne eller på 
landet og være formelle eller uformelle. 
Når de beskæftiger sig med 
ligestillingsspørgsmål bør deres arbejde 
være i overensstemmelse med 
principperne i FN's konvention om 
afskaffelse af diskrimination mod kvinder 
(CEDAW) og, hvor det er relevant, 
Europarådets konvention om forebyggelse 
og bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet (Istanbulkonventionen).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) I overensstemmelse med den 
europæiske konsensus om udvikling vil 
denne forordning uddybe partnerskaber 
med civilsamfundsorganisationer, der 
beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, 
ved at tilvejebringe et råderum og gunstigt 
miljø, der kan sætte dem i stand til at 
udfylde deres forskellige roller som 
forkæmpere for menneskerettigheder, 
herunder kvinders og pigers rettigheder, 
og demokrati, retsstatsforhold og social 
retfærdighed, som uafhængige fortalere, 
der overvåger og drager myndigheder til 
ansvar, og som katalysatorer og 
forandringsagenter, bl.a. i forbindelse 
med uddannelse i om 
udviklingsspørgsmål og bevidstgørelse. 
Denne forordning vil fremme 
civilsamfundets uafhængige råderum, øge 
støtten til kapacitetsopbygning i 
civilsamfundsorganisationer for at styrke 
deres inddragelse i og indflydelse på 
udviklingsprocessen og bidrage til 
fremskridt på det politiske, sociale, 
miljømæssige og økonomiske område.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Denne forordning bør sammen med 
Unionens migrationspolitik sætte Unionen 
i stand til at reagere på udfordringer, behov 
og muligheder i forbindelse med migration. 
For at bidrage til det formål og med 
forbehold af uforudsete omstændigheder 
forventes 10 % af den samlede 
finansieringsramme for forordningen at 
blive afsat til at tackle de grundlæggende 
årsager til irregulær migration og 
tvangsfordrivelse og støtte
migrationsstyring og -forvaltning, herunder 

(30) Denne forordning bør supplere Den 
Europæiske Unions migrationspolitik, 
herunder prioriteterne i Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfonden 
(AMIF), ved at sætte Unionen i stand til at 
reagere på udfordringer, behov og 
muligheder i forbindelse med migration. 
For at bidrage til det formål og med 
forbehold af uforudsete omstændigheder 
forventes 10 % af den samlede 
finansieringsramme for forordningen at 
blive afsat til at tackle de grundlæggende 



PE628.565v04-00 18/71 AD\1170344DA.docx

DA

beskyttelse af flygtninges og migranters 
rettigheder inden for rammerne af denne 
forordnings mål.

årsager til migration og fordrivelse og 
dække fordrevne personers og deres 
værtssamfunds behov ud fra en 
kønstilgang. Desuden skal der via
migrationsstyring og -forvaltning, herunder 
beskyttelse af flygtninges og migranters 
rettigheder inden for rammerne af denne 
forordnings mål, ydes støtte til sikker og 
regulær migration, der bidrager til at øge 
fordelene ved migration.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning vælges ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå de 
specifikke mål med foranstaltningerne og 
levere resultater, bl.a. under hensyntagen
til kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. Dette 
bør omfatte overvejelser om anvendelse af 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger samt finansiering, der 
ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 
125, stk. 1, i finansforordningen.

(32) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra 
partnerens behov, præferencer, særlige 
forhold og kønsspørgsmål samt ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå de 
specifikke mål med foranstaltningerne og 
levere resultater, bl.a. under hensyntagen 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser om anvendelse af faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. artikel 125, stk. 1, i 
finansforordningen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Formålet med EFSD+ er at støtte 
investeringer og derved bidrage til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling ved at fremme en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk og social udvikling og 

(34) Formålet med EFSD+ er at støtte 
investeringer og derved bidrage til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling ved at fremme en bæredygtig og 
inklusiv økonomisk og social udvikling og 



AD\1170344DA.docx 19/71 PE628.565v04-00

DA

fremme den samfundsøkonomiske 
modstandskraft i partnerlande, idet der især 
fokuseres på udryddelse af fattigdom, 
bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af 
anstændigt arbejde, økonomiske 
muligheder, færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt på at tackle de 
specifikke underliggende årsager til 
irregulær migration i overensstemmelse 
med de relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der bør 
lægges særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

fremme den samfundsøkonomiske 
modstandskraft i partnerlande, idet der især 
fokuseres på udryddelse af fattigdom, 
fremme af fredelige, retfærdige og 
inkluderende samfund, bæredygtig og 
inklusiv fremgang, skabelse af anstændigt 
arbejde og økonomiske muligheder, 
navnlig for de mest udsatte grupper såsom 
kvinder, piger og LGBTI-personer, 
konfliktofre og personer med handicap, 
ved at støtte samfundsøkonomiske 
sektorer, mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder og 
kooperativer, navnlig sådanne, som er ejet 
af kvinder, samt på at tackle 
klimaforandringer, miljøforringelse og de 
specifikke socioøkonomiske forhold, der 
ligger til grund for migration og 
fordrivelse, som rammer kvinder og piger 
uforholdsmæssigt hårdt, i 
overensstemmelse med de relevante 
vejledende programmeringsdokumenter. 
Der bør lægges særlig vægt på skrøbelige 
eller konfliktramte lande, de mindst 
udviklede lande og stærkt gældstyngede 
fattige lande. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) EFSD+ bør maksimere 
finansieringens additionalitet, afhjælpe 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold, levere innovative 
produkter og tiltrække midler fra den 
private sektor. Inddragelse af den private 
sektor i Unionens samarbejde med 
partnerlande gennem EFSD+ bør give en 
målbar og ekstra indvirkning på 
udviklingen uden at forvride markedet og 
bør være omkostningseffektiv og baseret 
på gensidig ansvarlighed og risiko- og 
udgiftsdeling. EFSD+ bør fungere som en 
"one-stop-shop", der modtager 

(35) EFSD+ bør maksimere 
finansieringens additionalitet, afhjælpe 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold, levere innovative 
produkter og tiltrække midler fra den 
private sektor med særligt hensyn til lokal 
bæredygtig udvikling som middel til at 
styrke kvinders stilling og fremme deres 
selvbestemmelse. Inddragelse af den 
private sektor i Unionens samarbejde med 
partnerlande gennem EFSD+ bør give en 
målbar og ekstra indvirkning på 
udviklingen uden at forvride markedet og 
bør være omkostningseffektiv og baseret 



PE628.565v04-00 20/71 AD\1170344DA.docx

DA

finansieringsforslag fra de finansielle 
institutioner og offentlige eller private 
investorer og leverer forskellige former for 
finansiel bistand til støtteberettigede 
investeringer.

på gensidig ansvarlighed og risiko- og 
udgiftsdeling. EFSD+ bør fungere som en 
"one-stop-shop", der modtager 
finansieringsforslag fra de finansielle 
institutioner og offentlige eller private 
investorer og leverer forskellige former for 
finansiel bistand til støtteberettigede 
investeringer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Der bør oprettes en garanti for 
foranstaltninger udadtil på grundlag af den 
eksisterende EFSD-garanti og 
Garantifonden for aktioner i forhold til 
tredjelande. Garantien for foranstaltninger 
udadtil bør støtte foranstaltninger under 
EFSD+, som er omfattet af 
budgetgarantier, makrofinansiel bistand og 
lån til tredjelande på grundlag af Rådets 
afgørelse 77/270/Euratom71. Disse 
foranstaltninger bør støttes af bevillinger i 
henhold til denne forordning samt 
bevillinger i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. 
.../... (EINS), som også bør omfatte 
hensættelse af midler og forpligtelser som 
følge af henholdsvis makrofinansiel 
bistand i form af lån og lån til tredjelande, 
som omhandlet i EINS-forordningens 
artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af 
foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på jobskabelse, og hvis cost-
benefit-forhold styrker investeringens 
bæredygtighed. De foranstaltninger, der 
understøttes af garantien for 
foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en 
grundig forudgående vurdering af 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter og være i overensstemmelse med 
kravene om bedre regulering. Garantien for 
foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes 

(36) Der bør oprettes en garanti for 
foranstaltninger udadtil på grundlag af den 
eksisterende EFSD-garanti og 
Garantifonden for aktioner i forhold til 
tredjelande. Garantien for foranstaltninger 
udadtil bør støtte foranstaltninger under 
EFSD+, som er omfattet af 
budgetgarantier, makrofinansiel bistand og 
lån til tredjelande på grundlag af Rådets 
afgørelse 77/270/Euratom71. Disse 
foranstaltninger bør støttes af bevillinger i 
henhold til denne forordning samt 
bevillinger i henhold til forordning (EU) 
nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. 
.../... (EINS), som også bør omfatte 
hensættelse af midler og forpligtelser som 
følge af henholdsvis makrofinansiel 
bistand i form af lån og lån til tredjelande, 
som omhandlet i EINS-forordningens 
artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af 
foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på skabelsen af anstændige 
job, med særlig vægt på udsatte grupper, 
herunder kvinder LGBTI-personer og 
personer med handicap. Ved finansiering 
af foranstaltninger under EFSD+ bør der 
gives prioritet til dem, som har en stor 
indvirkning på jobskabelse, og hvis cost-
benefit-forhold styrker investeringens 
bæredygtighed samt giver den største 
sikkerhed for bæredygtighed samt 
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til at yde væsentlige offentlige tjenester, 
som fortsat er statens ansvar.

langsigtet og kønssensitiv indvirkning på 
udviklingen. De foranstaltninger, der 
understøttes af garantien for 
foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en 
grundig forudgående og efterfølgende 
vurdering af miljømæssige, økonomiske, 
kønsrelaterede og sociale aspekter, 
herunder den unikke indvirkning på 
kvinder og indvirkningen på berørte og 
isolerede lokalsamfund samt indkredsning 
af effektive metoder til at adressere disse 
spørgsmål i overensstemmelse med 
kravene om bedre regulering. Garantien for 
foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes 
til at yde væsentlige offentlige tjenester, 
som fortsat er statens ansvar.

__________________ __________________

71 Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. 
marts 1977 om bemyndigelse for 
Kommissionen til at optage Euratom-lån 
med henblik på et bidrag til finansieringen 
af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, 
s. 9).

71 Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. 
marts 1977 om bemyndigelse for 
Kommissionen til at optage Euratom-lån 
med henblik på et bidrag til finansieringen 
af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, 
s. 9).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 
partnere, og til globale udfordringer 
vedrørende menneskerettigheder, 
demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, 
stabilitet, klimaændringer, miljø, 
verdenshavene samt migrationskrisen og 
de underliggende årsager hertil. Hvis 
princippet om forudsigelighed skal forenes 
med behovet for at kunne reagere hurtigt, 
er det derfor nødvendigt at tilpasse den 
finansielle gennemførelse af 
programmerne. For at give EU større 
mulighed for at reagere på uforudsete 

(39) Foranstaltninger udadtil 
gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, 
der kræver løbende og hurtig tilpasning til 
de nye behov, der opstår hos Unionens 
partnere, og til globale udfordringer 
vedrørende menneskerettigheder, 
demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, 
stabilitet, klimaændringer, miljø, 
verdenshavene samt migrationskrisen og 
de underliggende årsager hertil, som i 
uforholdsmæssigt høj grad rammer 
kvinder og piger og bringer udsatte 
grupper, herunder LGBTI-personer, i 
større fare for at lide overlast. Hvis 
princippet om forudsigelighed skal forenes 
med behovet for at kunne reagere hurtigt, 
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behov, bør der med udgangspunkt i de 
positive erfaringer med Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF) være et uudnyttet 
beløb, der kan fungere som stødpude for 
nye udfordringer og prioriteter. Det bør 
anvendes i overensstemmelse med 
procedurerne i denne forordning.

er det derfor nødvendigt at tilpasse den 
finansielle gennemførelse af 
programmerne. For at give EU større 
mulighed for at reagere på uforudsete 
behov, bør der med udgangspunkt i de 
positive erfaringer med Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF) være et uudnyttet 
beløb, der kan fungere som stødpude for 
nye udfordringer og prioriteter. Det bør 
anvendes i overensstemmelse med 
procedurerne i denne forordning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201678 er der behov 
for at evaluere dette program på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for at 
evaluere programmets praktiske 
virkninger. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(47) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201678 er der behov 
for at evaluere dette program på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, når det er hensigtsmæssigt,
omfatte målbare indikatorer såsom 
kønsopdelte data, der kan danne grundlag 
for at evaluere programmets praktiske 
virkninger. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
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__________________ __________________

78 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 
L 123 af 12.5.2016, s. 1).

78 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 
L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det generelle mål med denne 
forordning er at fastholde og fremme 
Unionens værdier og interesser på 
verdensplan med henblik på at forfølge 
målene og principperne i Unionens 
optræden udadtil, jf. i artikel 3, stk. 5, og 
artikel 8 og 21 i traktaten om den 
Europæiske Union.

1. Det generelle mål med denne 
forordning er at fastholde og fremme 
Unionens værdier og interesser på 
verdensplan med henblik på at forfølge 
målene og principperne i Unionens 
optræden udadtil, jf. i artikel 3, stk. 5, og 
artikel 8 og 21 i traktaten om den 
Europæiske Union, under overholdelse af 
politikrammerne for EU's 
udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, den europæiske 
konsensus om udvikling, Agenda 2030 om 
bæredygtig udvikling, kønshandlingsplan 
II og Parisaftalen om klimaændringer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at støtte og fremme dialog og 
samarbejde med lande og regioner uden for 
EU i naboskabet, Afrika syd for Sahara, 
Asien, Stillehavet, Nord-, Syd- og 
Mellemamerika og Vestindien

a) at støtte og fremme dialog og 
samarbejde med lande og regioner uden for 
EU i naboskabet, Afrika syd for Sahara, 
Asien, Stillehavet, Nord-, Syd- og 
Mellemamerika og Vestindien med det 
formål at opnå bæredygtig udvikling, 
udrydde fattigdom og bekæmpe alle 
former for ulighed, herunder 
kønsulighed.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på globalt niveau at konsolidere og 
fremme demokrati, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder, støtte 
civilsamfundsorganisationer, fremme 
stabilitet og fred og tackle andre globale 
udfordringer

b) på globalt niveau at konsolidere og 
fremme demokrati, retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder og ligestilling, støtte 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
kvindeorganisationer, opbygge freden, 
forebygge konflikter og fremme 
retfærdige og inkluderende samfund, 
fremme stabilitet og fred og tackle andre 
globale udfordringer, herunder migration, 
mobilitet og klimaændringer.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 92 % af udgifterne i 
henhold til forordningen skal opfylde 
kriteriet for officiel udviklingsbistand som 
fastsat af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand.

3. Denne forordning skal bidrage til 
at nå Unionens fælles mål inden for 2030-
dagsordenens tidsramme under 
hensyntagen til den særlige tværgående 
karakter af mål 5. Mindst 92 % af 
udgifterne i henhold til forordningen skal 
opfylde kriteriet for officiel 
udviklingsbistand, som det for tiden er
fastsat af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med EU's 
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konsensus om udvikling bør mindst 20 % 
af den officielle udviklingsbistand, der 
finansieres i henhold til denne forordning 
på tværs af alle programmer, såvel
geografiske som tematiske, årligt og over 
hele foranstaltningens varighed, 
øremærkes til social inklusion og 
menneskelig udvikling med henblik på at 
støtte og styrke leveringen af 
grundlæggende sociale tjenester som 
f.eks. sundhed, herunder ernæring, 
uddannelse og social beskyttelse, navnlig 
for de mest marginaliserede grupper, 
herunder kvinder og børn.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I overensstemmelse med de 
eksisterende forpligtelser i EU's 
kønshandlingsplan II bør mindst 85 % af 
de programmer, der finansieres over 
officiel udviklingsbistand (ODA), have 
ligestilling mellem kønnene, kvinders og 
pigers rettigheder og styrkelse af deres 
stilling som vigtigste eller et vigtigt mål på 
tværs af alle programmer, såvel 
geografiske som tematiske, årligt og over 
hele foranstaltningens varighed.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders og pigers stilling
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stabilitet og fred c) a) Fredsopbygning, 
konfliktforebyggelse og stabilitet

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 7 000 mio. EUR til tematiske 
programmer:

b) 9 700 mio. EUR til tematiske 
programmer:

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders og pigers stilling: 1 
700 mio. EUR

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Stabilitet og fred 1 000 mio. EUR – Fredsopbygning, 
konfliktforebyggelse og stabilitet: 1 000 
mio. EUR

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stødpuden for nye udfordringer og 
prioriteter på 10 200 mio. EUR skal øge de 
beløb, der er omhandlet i stk. 2, i henhold 
til artikel 15.

3. Finansieringsrammen for nye 
udfordringer og behov på 7 500 mio. EUR 
skal øge de beløb, der er omhandlet i stk. 2, 
i henhold til artikel 15.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af associeringsaftaler, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og 
andre aftaler, der fastlægger en juridisk 
bindende forbindelse med partnerlandene, 
samt Det Europæiske Råds konklusioner 
og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
Europa-Parlamentets relevante 
beslutninger, meddelelser fra 
Kommissionen eller fælles meddelelser fra 
Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik.

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af associeringsaftaler, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og 
andre aftaler, der fastlægger en juridisk 
bindende forbindelse med partnerlandene, 
samt Det Europæiske Råds konklusioner 
og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
Europa-Parlamentets relevante 
beslutninger, meddelelser fra 
Kommissionen eller fælles meddelelser fra 
Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik. Dette omfatter desuden 
bl.a. EU's globale strategi, EU's 
integrerede tilgang til eksterne konflikter 
og kriser, den europæiske konsensus om 
udvikling, EU's 
ligestillingshandlingsplan, EU's 
gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds 
resolution 1325 og 1820 om kvinder, fred 
og sikkerhed.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der anvendes en rettighedsbaseret 
tilgang, som omfatter alle 
menneskerettigheder, uanset om de er 
borgerlige og politiske eller økonomiske, 
sociale og kulturelle, med henblik på at 
indarbejde menneskerettighedsprincipper, 
hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres 
rettigheder gældende, idet der fokuseres på 
fattige og sårbare grupper, og bistå 
partnerlandene med at leve op til deres 
forpligtelser med hensyn til internationale 
menneskerettigheder. Forordningen 
fremmer ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders stilling.

2. Der anvendes en rettighedsbaseret 
tilgang, som omfatter alle 
menneskerettigheder, uanset om de er 
borgerlige og politiske eller økonomiske, 
sociale og kulturelle, med henblik på at 
indarbejde menneskerettighedsprincipper, 
herunder kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem kønnene, hjælpe 
rettighedshaverne med at gøre deres 
rettigheder gældende, idet der fokuseres på 
marginaliserede grupper, herunder børn
og unge, ældre, personer med handicap, 
mindretal og oprindelige folk samt 
LGBTI-personer, og bistå partnerlandene 
med at leve op til deres forpligtelser med 
hensyn til internationale 
menneskerettigheder.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning skal navnlig 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders stilling, konkret ved 
at tildele midler til forbedring af 
ligestillingen mellem kønnene i 
tredjelande og generelt sikre, at 
kønsmarkøren indgår i udformningen, 
gennemførelsen og evalueringen af alle 
projekter. Kvinders rettigheder, fremme af 
ligestilling mellem kønnene og 
klimaretfærdighed skal gøres til et 
tværgående princip via nationale og 
regionale strategiprogrammer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Denne forordning skal fremme 
den fulde og reelle gennemførelse af 
Beijinghandlingsprogrammet og 
handlingsprogrammet fra den 
internationale konference om befolkning 
og udvikling (ICPD) samt resultatet af 
revisionskonferencerne og er engageret i 
princippet om seksuel og reproduktiv 
sundhed og tilsvarende rettigheder 
(SRSR). Den vil fremme, beskytte og 
opfylde individets ret til at have fuld 
kontrol med og til frit og ansvarligt at 
kunne bestemme i spørgsmål vedrørende 
sin seksualitet og seksuelle og 
reproduktive sundhed uden 
diskrimination, tvang og vold. 
Forordningen vil lægge særlig vægt på 
behovet for universel adgang til 
omfattende prisoverkommelig information 
og uddannelse af høj kvalitet om seksuel 
og reproduktiv sundhed, herunder 
omfattende seksualundervisning, og 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Denne forordning skal fremme 
styrkelsen af børns og unges stilling, 
navnlig hvad angår piger og unge 
kvinder, og samtidig bidrage til, at deres 
potentiale som vigtige forandringsagenter 
realiseres.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen fremmer en multilateral og 
regelbaseret tilgang til globale goder og 
udfordringer og samarbejder med dette for 
øje med medlemsstaterne, partnerlande, 
internationale organisationer og andre 
donorer.

Unionen fremmer en multilateral og 
regelbaseret tilgang til globale offentlige 
goder og udfordringer og samarbejder med 
dette for øje med medlemsstaterne, 
partnerlande, internationale organisationer 
og andre donorer.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelserne med partnerlande tages 
disses resultater med hensyn til opfyldelse 
af forpligtelser og gennemførelse af 
internationale aftaler samt deres 
kontraktuelle forbindelser med Unionen i 
betragtning.

I forbindelserne med partnerlande tages 
disses resultater med hensyn til opfyldelse 
af forpligtelser og gennemførelse af 
internationale aftaler, navnlig Parisaftalen,
samt deres kontraktuelle forbindelser med 
Unionen i betragtning.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdet mellem Unionen og dens 
medlemsstater på den ene side og 
partnerlandene på den anden side skal 
bygge på og fremme principperne om 
udviklingseffektivitet, når det er relevant, 
nemlig: partnerlandenes ejerskab af 
udviklingsprioriteter, fokus på resultater, 
inklusive udviklingspartnerskaber, 
gennemsigtighed og gensidig 
ansvarlighed. Unionen fremmer effektiv 
tilvejebringelse og anvendelse af 
ressourcer.

Samarbejdet mellem Unionen og dens 
medlemsstater på den ene side og 
partnerlandene på den anden side skal 
bygge på og fremme principperne om 
udviklingseffektivitet, nemlig: 
partnerlandenes ejerskab af 
udviklingsprioriteter, fokus på resultater, 
inklusive udviklingspartnerskaber, 
gennemsigtighed, gensidig ansvarlighed
og ligestilling mellem kønnene. Unionen 
fremmer effektiv tilvejebringelse og 
anvendelse af ressourcer.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med princippet om 
inklusive partnerskaber sikrer 
Kommissionen, når det er relevant, at 
relevante interessenter fra 
modtagerlandene, herunder 
civilsamfundsorganisationer og lokale 
myndigheder, bliver behørigt hørt og har 
rettidig adgang til relevante oplysninger, 
således at de er i stand til at spille en 
meningsfuld rolle i løbet af udformningen, 
gennemførelsen og den dertil hørende 
overvågning af programmer.

I overensstemmelse med princippet om 
inklusive partnerskaber sikrer 
Kommissionen, at relevante interessenter 
fra modtagerlandene, herunder 
civilsamfundsorganisationer, 
kvindeorganisationer og lokale 
myndigheder, bliver behørigt hørt og har 
rettidig adgang til relevante oplysninger, 
og at de sættes i stand til at spille en 
meningsfuld rolle i løbet af udformningen, 
gennemførelsen og den dertil hørende 
overvågning af programmer.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Programmer og foranstaltninger i 
henhold til denne forordning skal integrere 
klimaændringer, miljøbeskyttelse og
ligestilling mellem kønnene og tage hensyn 
til forbindelser med målene for bæredygtig 
udvikling for at fremme integrerede 
foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
koordineret måde. Programmerne og 
foranstaltningerne skal bygge på analyser 
af risici og sårbarheder, de skal indeholde 
en strategi for modstandsdygtighed, og de 
skal udarbejdes under hensyntagen til 
eventuelle konflikter. De skal bygge på 
princippet om, at ingen lades i stikken.

6. Programmer og foranstaltninger i
henhold til denne forordning skal integrere 
konfliktforebyggelse, fredsopbygning og 
konfliktsensitivitet, klimaændringer, 
miljøbeskyttelse, ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af kvinders stilling
og tage hensyn til forbindelser med målene 
for bæredygtig udvikling for at fremme 
integrerede foranstaltninger, der kan skabe 
sidegevinster og opfylde flere mål på en 
koordineret måde. Programmerne og 
foranstaltningerne skal bygge på analyser 
af risici og sårbarheder, de skal indeholde 
en strategi for modstandsdygtighed, og de 
skal udarbejdes under hensyntagen til 
eventuelle konflikter. De skal bygge på 
principperne om ikke at lade nogen i 
stikken og ikke at gøre skade.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapacitetsopbygning hos militære aktører
til støtte for udvikling og sikkerhed for 
udvikling

Kapacitetsopbygning hos fredsaktører til 
støtte for udvikling og sikkerhed for 
udvikling

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at bidrage til bæredygtig 
udvikling, hvilket forudsætter, at der opnås 
stabile, fredelige og inkluderende samfund, 
kan EU-bistand i henhold til denne 
forordning anvendes som led i en bredere 
reform af sikkerhedssektoren eller til at 
opbygge kapaciteten hos militære aktører i 
partnerlande under de ekstraordinære 
omstændigheder, der er fastsat i stk. 4, med 
henblik på gennemførelse af 
udviklingsforanstaltninger og 
foranstaltninger, der skaber sikkerhed for 
udvikling.

2. For at bidrage til bæredygtig 
udvikling, hvilket forudsætter, at der opnås 
stabile, fredelige og inkluderende samfund
med ligestilling mellem kønnene, kan EU-
bistand i henhold til denne forordning 
anvendes som led i en bredere reform af 
sikkerhedssektoren eller til at opbygge 
kapaciteten hos fredsopbyggende aktører i 
partnerlande under de ekstraordinære 
omstændigheder, der er fastsat i stk. 4, med 
henblik på gennemførelse af 
udviklingsforanstaltninger og 
foranstaltninger, der skaber sikkerhed for 
udvikling.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bistand i henhold til denne artikel 
kan navnlig omfatte levering af 
kapacitetsopbygningsprogrammer til støtte 
for udvikling og sikkerhed for udvikling, 
herunder uddannelse, mentorordninger og 
rådgivning såvel som tilvejebringelse af 
udstyr, infrastrukturforbedringer og 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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tjenester, der er direkte knyttet til denne 
bistand.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis forudsætningerne for i 
tilstrækkelig grad at nå Unionens mål i 
henhold til denne forordning ikke kan 
opfyldes af ikkemilitære aktører, og der er 
en trussel mod de fungerende 
statsinstitutioners eksistens eller
beskyttelsen af menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder, og 
statsinstitutionerne ikke kan håndtere den 
trussel, og

a) hvis forudsætningerne for i 
tilstrækkelig grad at nå Unionens mål i 
henhold til denne forordning ikke kan 
opfyldes af ikkemilitære aktører, og der er 
en trussel mod de fungerende 
statsinstitutioners eksistens eller 
beskyttelsen af menneskerettighederne, 
ligestillingen mellem kønnene og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, og 
statsinstitutionerne ikke kan håndtere den 
trussel, og

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den skal endvidere sikre, at 
foranstaltninger, der har til formål at 
reformere militære styrker, bidrager til, at 
de bliver gennemsigtige og ansvarlige og 
respekterer menneskerettighederne for 
alle kvinder, mænd, piger og drenge, der 
hører under deres jurisdiktion;

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen fastsætter passende 7. Kommissionen skal aktivt inddrage 



PE628.565v04-00 34/71 AD\1170344DA.docx

DA

risikovurderings-, overvågnings- og 
evalueringsprocedurer i forbindelse med 
foranstaltninger i henhold til denne artikel.

det inkluderende civilsamfund i hele den 
politiske proces og sikre, at kvinder og 
piger deltager fuldt ud, herunder i 
risikovurderinger og analyser af 
konflikter, samt foretage stringente og 
systematiske forudgående 
konfliktanalyser, som fuldt ud integrerer 
kønsspecifikke analyser, risikovurderings-, 
overvågnings- og evalueringsprocedurer i 
forbindelse med foranstaltninger i henhold 
til denne artikel. Vurderingerne skal 
evaluere den (potentielle) virkning af hver 
foranstaltning i henhold til denne artikel 
ud over partnerlandenes umiddelbare 
militære kapacitet for at sikre, at den er 
konflikt- og kønssensitiv, ikke gør skade 
og aktivt bidrager til menneskers 
sikkerhed og holdbar fred. Overvågnings-
og evalueringsprocesserne skal i vid 
udstrækning trække på analyser og 
vidnesbyrd fra civilsamfundet og 
forskellige kvinder og piger med henblik 
på at vurdere hver foranstaltnings 
indvirkning på konflikt- og 
kønsdynamikken i hvert enkelt lands 
konkrete kontekst.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Samarbejde og interventioner i 
henhold til denne forordning 
programmeres med undtagelse af 
foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion 
som omhandlet i artikel 4, stk. 4.

1. Alle former for samarbejde og 
indgreb i henhold til denne forordning 
skal være konflikt- og kønssensitive.
Samarbejde og interventioner i henhold til 
denne forordning programmeres med 
undtagelse af foranstaltninger vedrørende 
hurtig reaktion som omhandlet i artikel 4, 
stk. 4.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Unionen konsulterer også andre 
donorer og aktører, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet og lokale 
myndigheder, hvis det er relevant

c) Unionen konsulterer også andre 
donorer og aktører, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet og lokale 
myndigheder

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Der ydes via de tematiske 
programmer vedrørende 
menneskerettigheder, demokrati og 
civilsamfundsorganisationer, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a) og b), 
bistand, uafhængigt af om regeringen eller 
andre myndigheder i det pågældende 
tredjeland giver sit samtykke. Disse 
tematiske programmer støtter primært 
civilsamfundsorganisationer.

d) Der ydes via de tematiske 
programmer vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati, 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse 
af kvinders og pigers stilling samt 
civilsamfundsorganisationer, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a), aa) og 
b), bistand, uafhængigt af om regeringen 
eller andre myndigheder i det pågældende 
tredjeland giver sit samtykke. Disse 
tematiske programmer støtter primært 
civilsamfundsorganisationer, inklusive 
dem, der kæmper for kvinders rettigheder.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Programmeringen kan omfatte 
samarbejdsforanstaltninger, der 
finansieres af andre bevillinger, jf. artikel 
6, stk. 2, og af andre EU-programmer i 
henhold til deres basisretsakter.

c) partnernes engagement og 
resultater, som fastlægges på grundlag af 
kriterier som politisk reform, ligestilling 
mellem kønnene, god regeringsførelse, 
menneskerettigheder og økonomisk og 
social udvikling.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) partnernes behov, som fastlægges 
på grundlag af specifikke kriterier, idet der 
tages hensyn til befolkningen, fattigdom, 
uligheder, menneskelig udvikling, 
økonomisk og miljømæssig sårbarhed og 
statens og samfundets styrke

a) partnernes behov, som fastlægges 
på grundlag af specifikke kriterier, idet der 
tages hensyn til befolkningen, fattigdom, 
uligheder, menneskelig udvikling, 
situationen for menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
herunder ligestilling mellem kønnene, 
økonomisk og miljømæssig sårbarhed og 
statens og samfundets styrke

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) partnernes engagement og 
resultater, som fastlægges på grundlag af 
kriterier som politisk reform og økonomisk 
og social udvikling

c) partnernes engagement og 
resultater, som fastlægges på grundlag af 
kriterier som politisk reform, ligestilling 
mellem kønnene, god regeringsførelse, 
menneskerettigheder og økonomisk og 
social udvikling

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den potentielle virkning af EU-
finansiering på ligestillingen mellem 
kønnene

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Programmeringsdokumenter for 
geografiske programmer skal være 
resultatbaserede og, hvis det er relevant,
tage hensyn til internationalt fastsatte mål 
og indikatorer, især dem, der gælder for 
målene for bæredygtig udvikling og 
nationale resultatrammer, med henblik på 
at vurdere og videreformidle Unionens 
bidrag til output, resultater og effekt.

5. Programmeringsdokumenter for 
geografiske programmer skal være 
resultatbaserede og tage hensyn til 
internationalt fastsatte mål og indikatorer, 
især dem, der gælder for målene for 
bæredygtig udvikling og nationale 
resultatrammer, med henblik på at vurdere 
og videreformidle Unionens bidrag til 
output, resultater og effekt.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der udarbejdes
programmeringsdokumenter for lande og 
regioner, der er i krise, har været i krise 
eller befinder sig i en skrøbelig og udsat 
situation, tages der behørigt hensyn til de 
berørte landes eller regioners særlige 
behov og forhold.

Udarbejdelsen af
programmeringsdokumenter for lande og 
regioner, der er i krise, har været i krise 
eller befinder sig i en skrøbelig og udsat 
situation, skal ske på grundlag af 
kontekstspecifikke analyser og ud fra et 
menneske- og kvinderettighedsperspektiv

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør rettes særlig opmærksomhed mod 
konfliktforebyggelse, fredsopbygning,
forsonings- og genopbygningstiltag efter 
en konflikt og katastrofeberedskab samt 
kvinders rolle og børns rettigheder i disse 
processer.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de flerårige vejledende 
programmer angives de prioriterede 
områder, der er udvalgt med henblik på 
EU-finansiering, de specifikke mål, de 
forventede resultater, klare og specifikke 
performanceindikatorer og den vejledende 
finansielle tildeling, både samlet set og pr. 
prioriteret område.

2. I de flerårige vejledende 
programmer angives de prioriterede 
områder, der er udvalgt med henblik på 
EU-finansiering, de specifikke mål, de 
forventede resultater, klare og specifikke 
performanceindikatorer, der som minimum 
skal være opdelt på alder og køn, og den 
vejledende finansielle tildeling, både 
samlet set og pr. prioriteret område, 
herunder dedikerede 
finansieringsrammer for civilsamfundet 
og støtte til kvindeorganisationer.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) et fælles dokument mellem 
Unionen og den pågældende partner eller 
de pågældende partnere indeholdende en 
kønsspecifik konsekvensvurdering.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de flerårige vejledende programmer for 
tematiske programmer fastlægges 
Unionens strategi, de prioriterede områder, 
der er udvalgt med henblik på EU-
finansiering, de specifikke mål, de 
forventede resultater, klare og specifikke 
performanceindikatorer, den internationale 
situation og de vigtigste partneres 
foranstaltninger vedrørende det 
pågældende tema.

I de flerårige vejledende programmer for 
tematiske programmer fastlægges 
Unionens strategi, de prioriterede områder, 
der er udvalgt med henblik på EU-
finansiering, de specifikke mål, de 
forventede resultater, en kønsspecifik 
konsekvensvurdering, klare og specifikke 
performanceindikatorer, der som minimum 
skal være opdelt på køn og alder, den 
internationale situation og de vigtigste 
partneres foranstaltninger vedrørende det 
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pågældende tema.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde, f.eks. kriser eller 
umiddelbare trusler mod demokratiet, 
retsstatsprincippet, menneskerettigheder 
eller grundlæggende frihedsrettigheder, 
kan Kommissionen ændre flerårige 
vejledende programmer, jf. artikel 12 og 
13, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, 
der er vedtaget efter hasteproceduren i 
artikel 35, stk. 4.

5. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde, f.eks. kriser eller 
umiddelbare trusler mod demokratiet, 
freden, retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder eller grundlæggende 
frihedsrettigheder, kan Kommissionen 
ændre flerårige vejledende programmer, jf. 
artikel 12 og 13, ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget 
efter hasteproceduren i artikel 35, stk. 4.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behov på grundlag af indikatorer 
som f.eks. befolkning og udviklingsniveau

a) behov på grundlag af indikatorer 
som f.eks. befolkning og udviklingsniveau
samt ligestillingsindikatorer

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilslutning til og fremskridt med 
opbygningen af et velforankret og 
bæredygtigt demokrati

c) tilslutning til og fremskridt med 
opbygningen af et velforankret og 
bæredygtigt demokrati med fred

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indvirkning på ligestillingen 
mellem kønnene

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omkring 10 % af den 
finansieringsramme, der er anført i artikel 
4, stk. 2, litra a), til at supplere de 
finansielle landebevillinger omhandlet i 
artikel 12, tildeles partnerlandene i bilag I 
med henblik på at gennemføre den 
performanceorienterede tilgang. De 
performanceorienterede tildelinger 
fastsættes på grundlag af landenes 
fremskridt med hensyn til demokrati, 
menneskerettigheder, retsstatsprincippet og 
samarbejde om migration, økonomisk 
forvaltning og reformer. Partnerlandenes 
fremskridt vurderes årligt.

1. Omkring 10 % af den 
finansieringsramme, der er anført i artikel 
4, stk. 2, litra a), til at supplere de 
finansielle landebevillinger omhandlet i 
artikel 12, tildeles partnerlandene i bilag I 
med henblik på at gennemføre den 
performanceorienterede tilgang. De 
performanceorienterede tildelinger 
fastsættes på grundlag af landenes 
fremskridt med hensyn til fred, demokrati, 
menneskerettigheder, ligestilling mellem 
kønnene, retsstatsprincippet og samarbejde 
om migration, god regeringsførelse og 
reformer. Partnerlandenes fremskridt 
vurderes årligt med inddragelse af 
civilsamfundet, navnlig 
kvindeorganisationer.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager årlige eller 
flerårige handlingsplaner eller 
foranstaltninger. Foranstaltningerne kan 
bestå af individuelle foranstaltninger, 
særlige foranstaltninger, 
støtteforanstaltninger eller ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger. I forbindelse med 
handlingsplaner og foranstaltninger 

1. Kommissionen vedtager årlige eller 
flerårige handlingsplaner eller 
foranstaltninger. Foranstaltningerne kan 
bestå af individuelle foranstaltninger, 
særlige foranstaltninger, 
støtteforanstaltninger eller ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger. I forbindelse med 
handlingsplaner og foranstaltninger 
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angives hver foranstaltning mål, de 
forventede resultater, de vigtigste tiltag, 
gennemførelsesmetoderne, budgettet og 
eventuelle udgifter til støttefunktioner.

angives hver foranstaltning mål, de 
forventede resultater, de vigtigste tiltag, 
gennemførelsesmetoderne, budgettet og 
eventuelle udgifter til støttefunktioner. Det 
skal endvidere beskrives, hvordan de 
bidrager til målene for menneskelig 
udvikling og social inklusion, ligestilling 
mellem kønnene, kvinders og pigers 
rettigheder og styrkelse af deres stilling 
samt klimaændringer og miljø som anført 
i artikel 3, stk. 3, inklusive vejledende 
tildelinger Deres potentielle negative 
virkninger for disse mål skal også 
overvejes, og planerne skal tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undersøgelser, møder, information, 
bevidstgørelse, uddannelse, forberedelse og 
udveksling af erhvervede erfaringer og 
bedste praksis, publikationsaktiviteter og 
eventuelle andre udgifter til administrativ 
eller teknisk bistand, der er nødvendig for 
foranstaltningernes programmering og 
forvaltning, herunder aflønning af eksterne 
eksperter

a) undersøgelser, møder, information, 
bevidstgørelse, uddannelse, forberedelse og 
udveksling af erhvervede erfaringer og 
bedste praksis, herunder kvinders 
praksisser, publikationsaktiviteter og 
eventuelle andre udgifter til administrativ 
eller teknisk bistand, der er nødvendig for 
foranstaltningernes programmering og 
forvaltning, herunder aflønning af eksterne 
eksperter

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Kommissionen vedtager eller 
forlænger ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger, hvortil udgifterne 
ikke må overstige 20 mio. EUR, 
underretter den Rådet om 
foranstaltningernes karakter og formål og 

Inden Kommissionen vedtager eller 
forlænger ekstraordinære 
bistandsforanstaltninger, hvortil udgifterne 
ikke må overstige 20 mio. EUR, 
underretter den Rådet om 
foranstaltningernes karakter og formål og 
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om de forventede udgifter. Kommissionen 
underretter ligeledes Rådet, inden den 
foretager betydelige væsentlige ændringer 
af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, 
der allerede er vedtaget. Af hensyn til 
sammenhængen i Unionens optræden 
udadtil tager Kommissionen højde for 
Rådets relevante politiske strategi ved 
såvel planlægningen som den efterfølgende 
gennemførelse af sådanne foranstaltninger.

om de forventede udgifter. Kommissionen 
underretter ligeledes Rådet, inden den 
foretager betydelige væsentlige ændringer 
af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, 
der allerede er vedtaget. Af hensyn til 
sammenhængen i Unionens optræden 
udadtil tager Kommissionen højde for 
Rådets relevante politiske strategi, 
herunder en kønssensitiv tilgang, ved 
såvel planlægningen som den efterfølgende 
gennemførelse af sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde, f.eks. kriser, herunder 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, umiddelbare trusler mod 
demokratiet, retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder eller grundlæggende 
frihedsrettigheder, kan Kommissionen 
vedtage handlingsplaner og 
foranstaltninger eller ændringer af 
eksisterende handlingsprogrammer og 
foranstaltninger som umiddelbart gældende 
gennemførelsesretsakter efter den 
procedure, der henvises til i artikel 35, stk. 
4.

4. I behørigt begrundede særligt 
hastende tilfælde, f.eks. kriser, herunder 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, umiddelbare trusler mod 
demokratiet, freden, retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder eller grundlæggende 
frihedsrettigheder, kan Kommissionen 
vedtage handlingsplaner og 
foranstaltninger eller ændringer af 
eksisterende handlingsprogrammer og 
foranstaltninger som umiddelbart gældende 
gennemførelsesretsakter efter den 
procedure, der henvises til i artikel 35, stk. 
4.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig for store nye infrastrukturer 
foretages der på foranstaltningsniveau en 
passende miljøscreening, herunder for 
klimaændringer og indvirkning på 
biodiversitet, i overensstemmelse med 
gældende lovgivningsmæssige EU-

Navnlig for store nye infrastrukturer 
foretages der på foranstaltningsniveau en 
passende menneskerettighedsrelateret, 
herunder vedrørende kvinders rettigheder, 
social og miljørelateret screening, 
herunder for klimaændringer og 
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retsakter, herunder Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/92/EU82 og Rådets 
direktiv 85/337/EØF83, som om 
nødvendigt omfatter en vurdering af 
virkningerne på miljøet, hvis der er tale om 
miljøfølsomme foranstaltninger.

indvirkning på biodiversitet, i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivningsmæssige EU-retsakter, 
herunder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/92/EU82 og Rådets direktiv 
85/337/EØF83, som om nødvendigt 
omfatter en vurdering af virkningerne på 
miljøet, hvis der er tale om miljøfølsomme 
foranstaltninger.

__________________ __________________

82 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/92/EU af 13. december 2011 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet 
(kodifikation) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 
1).

82 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/92/EU af 13. december 2011 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet 
(kodifikation) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 
1).

83 Rådets direktiv af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (EFT L 
175 af 5.7.1985, s. 40).

83 Rådets direktiv af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (EFT L 
175 af 5.7.1985, s. 40).

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages på foranstaltningsniveau en 
passende kønsspecifik konsekvensanalyse 
for at sikre, at foranstaltningerne er i 
overensstemmelse med gældende EU-
retsakter, dvs. Europa-Parlamentets og 
Rådets omarbejdede direktiv 2006/54/EF1a

og Rådets direktiv 2004/113/EF1b .

__________________

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) 
(EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

1bRådets direktiv 2004/113/EF af 13. 
december 2004 om gennemførelse af 
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princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med adgang til og 
levering af varer og tjenesteydelser (EUT 
L 373 af 21.12.2004, s. 37).

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finansiering i henhold til dette 
instrument kan også gennemføres ved 
hjælp af bidrag til internationale, regionale 
eller nationale fonde, såsom dem, der er 
oprettet eller forvaltes af EIB, 
medlemsstater, partnerlande og 
partnerregioner eller af internationale 
organisationer, eller til andre donorer.

2. Finansiering i henhold til dette 
instrument kan også gennemføres ved 
hjælp af bidrag til internationale, regionale 
eller nationale fonde, såsom dem, der er 
oprettet eller forvaltes af EIB, 
medlemsstater, partnerlande og 
partnerregioner eller af internationale 
organisationer og kvindeorganisationer, 
eller til andre donorer.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen arbejder med 
interesserede parter i partnerlande tager 
den ved fastlæggelsen af 
finansieringsformer, bidragstype, 
tildelingsmetoder og de administrative 
bestemmelser for forvaltning af tilskud 
hensyn til deres særlige forhold, bl.a. deres 
behov og den relevante kontekst, med 
henblik på at nå ud til og bedst muligt 
imødekomme så mange interesserede 
parter som muligt. Specifikke metoder skal 
fremmes i overensstemmelse med 
finansforordningen, såsom 
partnerskabsaftaler, tilladelse til finansiel
støtte til tredjeparter, direkte tildeling eller 
begrænset adgang til indkaldelse af forslag, 
eller faste beløb, enhedsomkostninger og 
finansiering efter fast takst og finansiering, 

2. Når Kommissionen arbejder med 
interesserede parter i partnerlande tager 
den ved fastlæggelsen af 
finansieringsformer, bidragstype, 
tildelingsmetoder og de administrative 
bestemmelser for forvaltning af tilskud 
hensyn til deres særlige forhold, bl.a. deres 
behov og den relevante kontekst, med 
henblik på at nå ud til og bedst muligt 
imødekomme så mange interesserede 
parter som muligt. Ved denne vurdering 
skal der tages hensyn til betingelserne for 
en meningsfuld deltagelse og inddragelse 
af alle berørte parter, navnlig lokale 
civilsamfunds- og kvindeorganisationer.
Specifikke metoder skal fremmes i 
overensstemmelse med finansforordningen, 
såsom partnerskabsaftaler, tilladelse til 
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som ikke er knyttet til omkostninger, jf. 
finansforordningens artikel 125, stk. 1.

finansiel støtte til tredjeparter, direkte 
tildeling eller begrænset adgang til 
indkaldelse af forslag, eller faste beløb, 
enhedsomkostninger og finansiering efter 
fast takst og finansiering, som ikke er 
knyttet til omkostninger, jf. 
finansforordningens artikel 125, stk. 1. De 
forskellige metoder skal gennemføres med 
gennemsigtighed, være sporbare og give 
mulighed for innovation.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilskud, når det er relevant, uden 
behov for medfinansiering til finansiering 
af foranstaltninger under meget vanskelige 
vilkår, hvor en indkaldelse af forslag ville 
være uhensigtsmæssig, herunder i 
situationer, hvor der er alvorlige problemer 
med grundlæggende frihedsrettigheder, 
hvor menneskers sikkerhed er stærkt truet, 
eller hvor 
menneskerettighedsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere arbejder 
under meget vanskelige vilkår. Sådanne 
tilskud må ikke overstige 1 000 000 EUR 
og skal være af en varighed på op til 18 
måneder, som kan forlænges med 
yderligere 12 måneder tilfælde af objektive 
og uforudsete hindringer for 
gennemførelsen

b) tilskud, når det er relevant, uden 
behov for medfinansiering til finansiering 
af foranstaltninger under meget vanskelige 
vilkår, hvor en indkaldelse af forslag ville 
være uhensigtsmæssig, herunder i 
situationer, hvor der er alvorlige problemer 
med grundlæggende frihedsrettigheder, 
hvor menneskers sikkerhed er stærkt truet, 
eller hvor menneske- og 
kvinderettighedsorganisationer og -
forkæmpere arbejder under meget 
vanskelige vilkår. Sådanne tilskud må ikke 
overstige 1 000 000 EUR og skal være af 
en varighed på op til 18 måneder, som kan 
forlænges med yderligere 12 måneder 
tilfælde af objektive og uforudsete 
hindringer for gennemførelsen

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Budgetstøtte som omhandlet i stk. 1, litra 
c), herunder i form af 
performanceorienterede kontrakter om 

Budgetstøtte som omhandlet i stk. 1, litra 
c), herunder i form af 
performanceorienterede kontrakter om 
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sektorreform, skal bygge på ejerskab i det 
pågældende land, gensidig ansvarlighed 
og fælles tilslutning til universelle værdier, 
menneskerettigheder og retsstatsprincippet, 
og har til formål at styrke partnerskaber 
mellem Unionen og partnerlandene. Den 
omfatter øget politisk dialog, 
kapacitetsopbygning og bedre forvaltning 
og skal supplere partnerlandets 
bestræbelser på at tilvejebringe flere midler 
og anvende dem bedre med henblik på at 
fremme bæredygtig og inklusiv økonomisk 
vækst, beskæftigelsen og 
fattigdomsudryddelsen.

sektorreform, skal bygge på landeejerskab, 
gensidig ansvarlighed og fælles tilslutning 
til universelle værdier, demokrati, 
menneskerettigheder, ligestilling mellem 
kønnene, social inklusion og menneskelig 
udvikling samt retsstatsprincippet, og har 
til formål at styrke partnerskaber mellem 
Unionen og partnerlandene. Den skal 
omfatte øget politisk dialog, 
kapacitetsopbygning, kønsbudgettering og 
bedre forvaltning, herunder 
budgetovervågning fra civilsamfunds- og 
kvindeorganisationers side, og skal 
supplere partnerlandets bestræbelser på at 
tilvejebringe flere midler og anvende dem 
bedre med henblik på at fremme 
bæredygtig og inklusiv udvikling, 
reduktion af alle former for ulighed og 
fattigdomsudryddelse.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver afgørelse om at yde budgetstøtte 
skal bygge på Unionens 
budgetstøttepolitikker, et klart sæt kriterier 
for støtteberettigelse og en omhyggelig 
vurdering af risici og fordele.

Enhver afgørelse om at yde budgetstøtte 
skal bygge på Unionens 
budgetstøttepolitikker, kønsbudgettering, 
et klart sæt kriterier for støtteberettigelse 
og en omhyggelig vurdering af risici og 
fordele.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Budgetstøtte differentieres på en sådan 
måde, at den svarer bedst til den politiske, 
økonomiske og sociale situation i 
partnerlandet, idet der tages hensyn til 
sårbare situationer.

Budgetstøtte differentieres på en sådan 
måde, at den svarer bedst til den politiske, 
økonomiske og sociale situation i 
partnerlandet, idet der tages hensyn til 
sårbare situationer og de unikke risici, som 
kvinder, piger og LGBTI-personer 
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udsættes for.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af de 
begrænsninger, der skyldes 
foranstaltningens art og mål, er deltagelsen 
i udbuds- tilskuds- og 
pristildelingsprocedurer for 
foranstaltninger, som finansieres som led i 
programmet for menneskerettigheder og 
demokrati og programmet for stabilitet og 
fred, samt foranstaltninger vedrørende 
hurtig reaktion åben uden begrænsninger.

2. Med forbehold af de 
begrænsninger, der skyldes 
foranstaltningens art og mål, er deltagelsen 
i udbuds- tilskuds- og 
pristildelingsprocedurer for 
foranstaltninger, som finansieres som led i 
programmerne for menneskerettigheder og 
demokrati, ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders og pigers stilling, 
civilsamfundsorganisationer, 
fredsopbygning og stabilitet og fred samt 
foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion 
åben uden begrænsninger.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Ifølge programmet for demokrati 
og menneskerettigheder kan en enhed, som 
ikke er omfattet af definitionen af retlig 
enhed i artikel 2, stk. 6, være berettiget, 
hvis det er nødvendigt for at forfølge 
programmets interventionsområder.

12. Ifølge programmerne for 
demokrati og menneskerettigheder, 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse 
af kvinders og pigers stilling kan en enhed, 
som ikke er omfattet af definitionen af 
retlig enhed i artikel 2, stk. 6, være 
berettiget, hvis det er nødvendigt for at 
forfølge programmets 
interventionsområder.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 
ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i 
artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at 
støtte investeringer og øge adgangen til 
finansiering med henblik på at fremme en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk og 
social udvikling og fremme den 
samfundsøkonomiske styrke i partnerlande 
med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, 
bæredygtig og inklusiv vækst, anstændigt 
arbejde, økonomiske muligheder, 
færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt at tackle de specifikke 
underliggende årsager til irregulær 
migration i overensstemmelse med de 
relevante vejledende 
programmeringsdokumenter. Der lægges 
særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Formålet med EFSD+ som en integreret 
finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet 
ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i 
artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at 
støtte investeringer og øge adgangen til 
finansiering med henblik på at fremme en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk og 
social udvikling og fremme den 
samfundsøkonomiske styrke i partnerlande. 
Med henblik på at opfylde dette mål bør 
der navnlig fokuseres på 
fattigdomsudryddelse, styrkelse af 
kvinders økonomiske stilling, bæredygtigt
og inklusivt fremskridt, skabelse af 
anstændigt arbejde og økonomiske 
muligheder, navnlig for kvinder og piger, 
færdigheder og iværksætteri, 
samfundsøkonomiske sektorer med fokus 
på sociale virksomheder og kooperativer i 
lyset af disses potentiale for at mindske 
fattigdom og ulighed, støtte til 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt tackling af de 
specifikke underliggende årsager til 
migration og fordrivelse i 
overensstemmelse med de relevante 
vejledende programmeringsdokumenter. 
Der lægges særlig vægt på skrøbelige eller 
konfliktramte lande, de mindst udviklede 
lande og stærkt gældstyngede fattige lande. 
EFSD+-garantien skal anvendes i tilgift 
til statens investeringer i essentielle 
offentlige tjenesteydelser, som fortsat er et 
statsligt ansvar.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lægger særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, der ledes af 
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kvinder, og på kønsbalancen i 
beskæftigelsen som primære drivkræfter 
for at afhjælpe kønsskævhederne og 
fremme inklusiv økonomisk udvikling

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremmer social beskyttelse i 
modtagerlandet gennem overholdelse af 
arbejdstagerrettigheder og anstændige 
arbejdsforhold, navnlig for de mest 
udsatte grupper som f.eks. kvinder og 
LGBTI-personer

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) underkastes en offentligt 
tilgængelig og participatorisk 
forudgående vurdering af 
menneskerettigheds- og 
miljøkonsekvenser, der identificerer og 
adresserer risiciene på disse områder og 
tager behørigt hensyn til princippet om de 
berørte lokalsamfunds frie og 
forudgående informerede samtykke.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indgås en eller flere aftaler om 
garantien for foranstaltninger udadtil for 
hvert investeringsvindue mellem 

Der indgås en eller flere aftaler om 
garantien for foranstaltninger udadtil for 
hvert investeringsvindue mellem 
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Kommissionen og den eller de modparter, 
der kan komme i betragtning, og som er 
udvalgt. Garantien for foranstaltninger 
udadtil kan med henblik på at imødegå 
særlige behov desuden stilles til 
individuelle finansierings- eller 
investeringsforanstaltninger.

Kommissionen og den eller de modparter, 
der kan komme i betragtning, og som er 
udvalgt. Garantien for foranstaltninger 
udadtil kan med henblik på at imødegå 
særlige behov desuden stilles til 
individuelle finansierings- eller 
investeringsforanstaltninger. Alle aftaler 
om garantien for foranstaltninger udadtil 
stilles til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en angivelse af denne forordnings 
mål og formål, en behovsvurdering og en 
angivelse af de forventede resultater, idet 
der tages hensyn til fremme af 
virksomhedernes sociale ansvar og
ansvarlig forretningsskik

c) en angivelse af denne forordnings 
mål og formål, en behovsvurdering, en 
kønsspecifik konsekvensvurdering og en 
angivelse af de forventede resultater, idet 
der tages hensyn til nødvendigheden af at 
sikre en ansvarlig forretningsskik

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forpligtelser vedrørende 
overvågning, rapportering og evaluering

g) forpligtelser vedrørende 
gennemsigtig overvågning, inklusive 
indikatorer opdelt efter køn, rapportering 
og evaluering

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De modparter, der kan komme i 
betragtning, giver efter anmodning 

7. De modparter, der kan komme i 
betragtning, giver Kommissionen alle 
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Kommissionen alle yderligere oplysninger, 
som den har brug for til at opfylde sine 
forpligtelser i forbindelse med denne 
forordning.

yderligere oplysninger, som den har brug 
for til at opfylde sine forpligtelser i 
forbindelse med denne forordning, navnlig 
med hensyn til gennemførelsen af 
anbefalingerne fra den forudgående 
vurdering af menneskerettigheds- og 
miljøkonsekvenser og de øvrige 
udvælgelseskriterier i artikel 27, stk. 2 og 
3.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen aflægger rapport om 
finansielle instrumenter, budgetgarantier 
og finansiel bistand, jf. 
finansforordningens artikel 241 og 250. 
Med henblik herpå meddeler de modparter, 
der kan komme i betragtning, årligt 
Kommissionen de oplysninger, den har 
brug for til at opfylde sine 
rapporteringsforpligtelser.

8. Kommissionen aflægger årligt 
rapport om finansielle instrumenter, 
budgetgarantier og finansiel bistand, jf. 
finansforordningens artikel 241 og 250. 
Denne rapport skal indeholde en 
evaluering af resultaterne af de 
gennemførte foranstaltninger, navnlig 
med hensyn til ligestilling mellem 
kønnene, baseret på kønsopdelte data. 
Med henblik herpå meddeler de modparter, 
der kan komme i betragtning, årligt 
Kommissionen de oplysninger, den har 
brug for til at opfylde sine 
rapporteringsforpligtelser.

a) en vurdering af de resultater, der 
bidrager til EFSD's formål og mål som 
fastsat i artikel 26, stk. 1

b) en vurdering af additionaliteten og 
merværdien, mobiliseringen af midler fra 
den private sektor, de anslåede og faktiske 
resultater samt resultaterne og 
virkningerne af de finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der dækkes 
af EFSD-garantien, på aggregeret 
grundlag, herunder indvirkningen på 
skabelsen af anstændige arbejdspladser, 
udryddelsen af fattigdom og mindskelsen 
af ulighed. Denne vurdering skal 
indeholde en kønsspecifik analyse af de 
omfattede foranstaltninger baseret på 
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dokumentation og kønsopdelte data

c) det finansieringsbeløb, der er 
overført til modtagerne, og en vurdering 
af finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne for hver 
støtteberettiget modpart på aggregeret 
grundlag, herunder køn og alder

d) en vurdering af synergier og 
komplementaritet mellem de 
foranstaltninger, der er dækket af EFSD-
garantien og EIP's anden og tredje søjle, 
på grundlag af relevante eksisterende 
rapporter, med særlig henblik på de 
fremskridt, der er gjort med god 
regeringsførelse, herunder med hensyn til 
bekæmpelse af korruption og ulovlige 
finansstrømme, respekt for 
menneskerettigheder, retsstatsprincippet 
og politikker, der tager hensyn til 
kønsaspektet, samt fremme af lokal 
iværksættervirksomhed, kooperativer og 
lokale finansielle markeder.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger regelmæssigt 
sine foranstaltninger og evaluerer de 
fremskridt, der er gjort for at levere de 
forventede resultater, som dækker output 
og resultater.

Kommissionen overvåger regelmæssigt 
sine foranstaltninger og evaluerer de 
fremskridt, der er gjort for at levere de 
forventede resultater og målene i artikel 3, 
stk. 3, om menneskelig udvikling og social 
inklusion, klimaforandringer, miljø, 
ligestilling mellem kønnene, kvinders og 
pigers rettigheder og styrkelse af deres 
stilling, omfattende output og resultater.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremskridt i forhold til de forventede 
resultater bør overvåges på grundlag af 
klare, gennemsigtige og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, målbare indikatorer. 
Indikatorerne skal begrænses i antal for at 
fremme rettidig rapportering.

Fremskridt i forhold til de forventede 
resultater bør overvåges på grundlag af 
klare, gennemsigtige og målbare 
indikatorer. Indikatorerne skal begrænses i 
antal for at fremme rettidig rapportering.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger vedrørende det foregående år 
om de finansierede foranstaltninger, 
overvågnings- og evalueringsresultater, 
inddragelse af relevante partnere og 
gennemførelse af budgetforpligtelser og 
betalingsbevillinger opdelt efter land, 
region og samarbejdssektor. Den skal 
indeholde en vurdering af, hvilke resultater 
EU-finansieringen har givet, ved så vidt 
muligt at anvende specifikke og målbare 
indikatorer for, hvilken rolle den har spillet 
for opfyldelsen af målene i forordningen. 
Med hensyn til udviklingssamarbejde skal 
det også, så vidt det er muligt og relevant, 
fremgå af rapporten, om principperne om 
udviklingseffektivitet har været efterlevet, 
herunder for innovative finansielle 
instrumenter.

5. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger vedrørende det foregående år 
om de finansierede foranstaltninger, 
resultaterne af kønsspecifik overvågning
og evaluering, inklusive et kapitel om 
ligestilling mellem kønnene, inddragelse 
af relevante partnere og gennemførelse af 
budgetforpligtelser og betalingsbevillinger 
opdelt efter land, region og 
samarbejdssektor og specifikt angive de 
budgetmæssige forpligtelser og 
betalingsbevillinger, der er afsat til 
ligestillingstiltag. Den skal indeholde en 
vurdering af, hvilke resultater EU-
finansieringen har givet, ved så vidt muligt 
at anvende specifikke og målbare 
indikatorer for, hvilken rolle den har spillet 
for opfyldelsen af målene i forordningen. 
Med hensyn til udviklingssamarbejde skal 
det også, så vidt det er muligt og relevant, 
fremgå af rapporten, om principperne om 
udviklingseffektivitet har været efterlevet, 
herunder for innovative finansielle 
instrumenter. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om resultaterne med hensyn 
til opfyldelsen af målene i artikel 3, stk. 3,
herunder et årligt overslag over de 
samlede udgifter på disse områder under 
anvendelse af relevante markører og 
indikatorer.
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Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den årsrapport, som udarbejdes i 
2021, skal indeholde konsoliderede 
oplysninger fra årsrapporterne vedrørende 
perioden 2014-2020 om alle midler fra de 
forordninger, der er omhandlet i artikel 40, 
stk. 2, herunder eksterne formålsbestemte 
indtægter og bidrag til trustfonde, og 
fordelingen af udgifter efter land, 
anvendelse af finansielle instrumenter, 
forpligtelser og betalinger. Rapporten skal 
afspejle de vigtigste erfaringer og 
opfølgningen på henstillingerne i eksterne 
evalueringsøvelser, der er foretaget i 
tidligere år.

6. Den årsrapport, som udarbejdes i 
2021, skal indeholde konsoliderede 
oplysninger fra årsrapporterne vedrørende 
perioden 2014-2020 om alle midler fra de 
forordninger, der er omhandlet i artikel 39, 
stk. 2, herunder eksterne formålsbestemte 
indtægter og bidrag til trustfonde, og 
fordelingen af udgifter efter land, 
anvendelse af finansielle instrumenter, 
forpligtelser og betalinger. Rapporten skal 
afspejle de vigtigste erfaringer, herunder 
vedrørende virkningerne af 
foranstaltningerne for ligestilling mellem 
kønnene, og opfølgningen på 
henstillingerne i eksterne 
evalueringsøvelser, der er foretaget i 
tidligere år.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der udarbejdes et årligt skøn over 
de samlede udgifter til klimaindsats og 
biodiversitet på grundlag af de vejledende 
programmeringsdokumenter, der er 
vedtaget. De midler, der tildeles i henhold 
til forordningen, skal være omfattet af et 
system med årlig opfølgning baseret på 
OECD-metoden ("Riomarkører") – uden at 
anvendelsen af eventuelle mere præcise 
metoder dermed udelukkes – der er 
integreret i den eksisterende metode til
performancestyring af EU-programmer, og 
som anvendes til at opgøre de udgifter, der 
vedrører klimaindsats og biodiversitet i 

7. Der udarbejdes et årligt skøn over 
de samlede udgifter til klimaindsats og 
biodiversitet, konfliktforebyggelse og 
fredsopbygning samt ligestilling mellem 
kønnene på grundlag af de vejledende 
programmeringsdokumenter, der er 
vedtaget. De midler, der tildeles i henhold 
til forordningen, skal være omfattet af et 
system med årlig opfølgning baseret på 
OECD-metoden ("Riomarkører") – uden at 
anvendelsen af eventuelle mere præcise 
metoder dermed udelukkes – der er 
integreret i den eksisterende metode til 
performancestyring af EU-programmer, og 
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forbindelse med de i artikel 19 omhandlede 
handlingsprogrammer og foranstaltninger, 
og som indgår i evalueringer og 
årsrapporten.

som anvendes til at opgøre de udgifter, der 
vedrører klimaindsats og biodiversitet, 
konfliktforebyggelse og fredsopbygning 
samt ligestilling mellem kønnene i 
forbindelse med de i artikel 19 omhandlede 
handlingsprogrammer og foranstaltninger, 
og som indgår i evalueringer og 
årsrapporten.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principperne for god praksis, der er fastsat 
af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand, benyttes ved 
evalueringerne, når det er relevant, idet 
evalueringerne skal klarlægge, om målene 
er opfyldt, og indeholde henstillinger om, 
hvordan kommende foranstaltninger kan 
forbedres.

Principperne for god praksis, der er fastsat 
af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings Komité for 
Udviklingsbistand, benyttes ved 
evalueringerne, idet evalueringerne skal 
klarlægge, om målene er opfyldt, og 
indeholde henstillinger om, hvordan 
kommende foranstaltninger kan forbedres. 
Det skal ved den foreløbige evaluering 
vurderes, i hvor høj grad EU har opfyldt 
målene i artikel 3, stk. 3, om menneskelig 
udvikling og social inklusion, 
klimaforandringer, miljø, ligestilling 
mellem kønnene, kvinders og pigers 
rettigheder og styrkelse af deres stilling.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den endelige evalueringsrapport skal også 
handle om effektivitet, merværdi, 
muligheder for forenkling, intern og 
ekstern sammenhæng og om, hvorvidt 
målene i forordningen fortsat er relevante.

Den endelige evalueringsrapport skal også 
handle om merværdi, muligheder for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng 
og om, hvorvidt målene i forordningen 
fortsat er relevante. Den endelige 
evalueringsrapport skal indeholde et 
kapitel med en kønsspecifik 
konsekvensanalyse, herunder en analyse 
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af de udgifter, der er afholdt til fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedshensyn eller lokalpolitiske 
hensyn kan betyde, at det i visse lande eller 
områder eller i visse perioder er tilrådeligt 
eller nødvendigt at begrænse 
kommunikations- og 
oplysningsforanstaltninger. I så tilfælde 
fastlægges målgruppen og de 
oplysningsværktøjer, -produkter og -
kanaler, der skal benyttes til at fremme en 
given foranstaltning, i hvert enkelt tilfælde 
i samråd og efter aftale med Unionen. Hvis 
en pludseligt opstået krise kræver en hurtig 
indsats, er det ikke nødvendigt at udarbejde 
en fuldstændig kommunikations- og 
oplysningsplan omgående. I så tilfælde 
skal Unionens støtte dog angives fra 
starten.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. God regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne

1. God regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet, menneskerettighederne
og ligestillingen mellem kønnene

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Styrke demokrati og demokratiske 
processer, forvaltning og tilsyn, herunder 
gennemsigtighed og troværdige 
valgprocesser

a) Styrke demokrati og demokratiske 
processer, forvaltning og tilsyn, herunder 
gennemsigtige, fredelige og troværdige 
valgprocesser

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Styrke beskyttelsen af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder

b) Styrke beskyttelsen og 
promoveringen af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, fred, 
demokrati og retsstatsprincippet samt de 
hermed forbundne internationale 
instrumenter

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme bekæmpelsen af 
forskelsbehandling i alle dens former og 
fremme ligestillingsprincippet, især 
mellem kønnene, og rettigheder for 
personer tilhørende mindretal

c) Fremme bekæmpelsen af 
forskelsbehandling i alle dens former og 
fremme ligestillingsprincippet, især 
mellem kønnene, kvinders og pigers 
rettigheder og styrkelse af deres stilling og 
rettighederne for børn, unge og personer 
tilhørende mindretal, LGBTI-personer og 
oprindelige folk

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Fremme et velfungerende d) Fremme ligestilling mellem 
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civilsamfund og dets rolle i 
reformprocessen og demokratiske 
omstillingsprocesser og fremme et miljø, 
som ansporer civilsamfundets og 
borgernes deltagelse i den politiske 
beslutningsproces

kønnene og et velfungerende civilsamfund 
og styrkelse af dets rolle i politiske 
overgangsprocesser, reformprocesser og 
demokratiske omstillingsprocesser og 
fremme et miljø, som begunstiger
civilsamfundets og borgernes engagement, 
med ligelig deltagelse og repræsentation 
af kønnene, i det politiske liv og den 
politiske beslutningsproces

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme beskyttelsen og 
overholdelsen af kvinders og pigers 
rettigheder, herunder økonomiske 
rettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder og forebygge enhver form for 
seksuel og kønsbestemt vold

c) Fremme beskyttelsen og 
overholdelsen af kvinders og pigers 
rettigheder og styrkelsen af deres stilling, 
herunder økonomiske rettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder, og 
forebygge og beskytte dem imod enhver 
form for seksuel og kønsbestemt vold,
herunder fremme af adgangen til 
omfattende information om seksuel og 
reproduktiv sundhed og omfattende 
seksualundervisning; fremme 
samarbejdet inden for forskning og 
innovation med henblik på nye og 
forbedrede redskaber til seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje, herunder 
familieplanlægning, navnlig i 
lavindkomstlande

Begrundelse

For at ligestillingstilgangen kan være til stede, er det nødvendigt at være mere specifik.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Bilag II – del A– punkt 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Støtte universel adgang til 
tilstrækkelige, sikre og nærende økonomisk 
overkommelige fødevarer, især for dem, 
der er mest udsatte, og øge fødevare- og 
ernæringssikkerheden, navnlig i lande, der 
befinder sig i langvarige eller 
tilbagevendende kriser

g) Støtte universel adgang til 
tilstrækkelige, sikre og nærende økonomisk 
overkommelige fødevarer, især for dem, 
der er mest udsatte, bl.a. børn under fem, 
unge, piger og kvinder, navnlig under 
graviditet og amning, øge fødevare- og 
ernæringssikkerheden, navnlig i lande, der 
befinder sig i langvarige eller 
tilbagevendende kriser, og fremme 
multisektorale, ernæringssensitive 
tilgange til landbrug, kvinders og pigers 
rettigheder og styrkelse af deres stilling, 
sundhed, social beskyttelse og uddannelse

Begrundelse

For at ligestillingstilgangen kan være til stede, er det nødvendigt at være mere specifik.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Støtte universel adgang til basale 
sociale ydelser, herunder sundhed, 
navnlig seksuelle og reproduktive 
sundhedstjenester, information og 
forsyninger, gennem dedikerede 
ungdomsvenlige tjenester og omfattende 
seksualundervisning, ernæring, 
uddannelse og social beskyttelse

Begrundelse

For at ligestillingstilgangen kan være til stede, er det nødvendigt at være mere specifik.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sikkerhed, stabilitet og fred 6. Fred, sikkerhed og stabilitet

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Støtte reformer af 
sikkerhedssektoren, som gradvis giver både 
den enkelte person og staten en mere 
effektiv og ansvarlig sikkerhed for 
bæredygtig udvikling

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Støtte kapacitetsopbygning hos 
militære aktører til støtte for udvikling og 
sikkerhed for udvikling (CBSD)

d) Støtte kapacitetsopbygning hos 
fredsaktører til støtte for udvikling og 
sikkerhed for udvikling (CBSD)

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Støtte regionale og internationale 
initiativer, der bidrager til sikkerhed, 
stabilitet og fred

e) Støtte lokale, regionale og 
internationale initiativer, der bidrager til 
sikkerhed, stabilitet og fred

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forebygge og bekæmpe 
radikalisering, der fører til voldelig 
ekstremisme og terrorisme

f) Kontekstspecifikke programmer og 
tiltag for at forebygge og bekæmpe 
radikalisering, der fører til voldelig 
ekstremisme og terrorisme. Disse 
programmer bør være kønssensitive og 
menneskecentrerede, foregribe og reagere 
på eksisterende og nye lokale problemer, 
der fører til radikalisering, og undgå eller 
reagere på negative konsekvenser 

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Bekæmpe enhver form for vold, 
korruption, organiseret kriminalitet og 
hvidvaskning af penge

g) Imødekomme behovene, herunder 
for kvinder i forskellige konflikt- eller 
postkonfliktsituationer, for så vidt angår 
rehabilitering og reintegration af ofre for 
væbnede konflikter

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Imødekomme behovene i 
forbindelse med de socioøkonomiske 
virkninger for civilbefolkningen af 
personelminer, ueksploderet ammunition 
og andre eksplosive 
krigsefterladenskaber, herunder for 
kvinder i konflikt- eller 
postkonfliktsituationer

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Øge maritim sikkerhed med henblik 
på kunne opnå sikre, rene og bæredygtigt 
forvaltede have

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt 6 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Fremme en ikkevoldelig kultur, 
bl.a. gennem støtte til formel og uformel 
fredsuddannelse

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Opretholde menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder for alle 
og bidrage til at skabe samfund, hvor 
deltagelse, ikkediskrimination, tolerance, 
retfærdighed, ansvarlighed, solidaritet og 
ligestilling er gældende. Respekten for og 
overholdelsen af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder skal 
overvåges, fremmes og styrkes i 
overensstemmelse med principperne om 
menneskerettighedernes universalitet, 
udelelighed og indbyrdes afhængighed. 
Programmernes anvendelsesområde 
omfatter civile, politiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder.
Menneskerettighedsproblemer skal 
tackles ved at styrke civilsamfundet og 
beskytte og styrke 
menneskerettighedsforkæmpere også med 
hensyn til deres indskrænkede råderum

— Opretholde menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder for alle 
og bidrage til at skabe samfund, hvor 
deltagelse, ikkediskrimination, tolerance, 
retfærdighed, ansvarlighed, solidaritet og 
ligestilling er gældende. Respekten for og 
overholdelsen af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder skal 
overvåges, fremmes og styrkes i 
overensstemmelse med principperne om 
menneskerettighedernes universalitet, 
udelelighed og indbyrdes afhængighed. 
Programmernes anvendelsesområde 
omfatter civile, politiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder og skal 
bl.a. berøre: bekæmpelse af racisme, 
fremmedhad og diskrimination,
rettigheder for lesbiske, bøsser, 
biseksuelle, transpersoner og 
interseksuelle (LGBTI-personer), 
herunder foranstaltninger til at 
afkriminalisere homoseksualitet, kvinders 
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rettigheder, som fastlagt i FN-
konventionen om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder 
og den valgfrie protokol hertil, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af alle 
former for vold mod kvinder og piger, 
navnlig omskæring af kvinder, 
tvangsægteskaber og arrangerede 
ægteskaber, æresforbrydelser, vold i 
hjemmet eller seksuel vold samt handel 
med kvinder og piger barnets rettigheder i 
henhold til FN's konvention om barnets 
rettigheder og de valgfrie protokoller.

Begrundelse

For at ligestillingstilgangen kan være til stede, er det nødvendigt at være mere specifik.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtte ligestilling mellem kønnene 
og tage fat på de grundlæggende årsager 
til kønsbestemte uligheder, styrke 
deltagelsen og repræsentationen af 
forskellige kvinder og mænd, herunder de 
unges rolle i det politiske, økonomiske og 
sociale liv.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. INTERVENTIONSOMRÅDER 
VEDRØRENDE STABILITET OG FRED

3. INTERVENTIONSOMRÅDER 
VEDRØRENDE FREDSOPBYGNING, 
KONFLIKTFOREBYGGELSE OG 
STABILITET
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Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – nr. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktioner til fremme af ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status og af kvinders, unges 
og mindretals rolle i det økonomiske og 
politiske liv, navnlig i forbindelse med 
indsatsen for fredsopbygning og 
konfliktforebyggelse. Dette omfatter 
håndtering af de grundlæggende årsager 
til kønsulighed og konflikt, støtte til 
gennemførelsen af UNSCR 1325 og 2250 
samt kvinders og unges deltagelse og 
repræsentation i formelle og uformelle 
fredsprocesser.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – nr. 1 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) aktioner til fremme af en 
ikkevoldelig kultur, bl.a. gennem støtte til 
formel og uformel fredsuddannelse

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – nr. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trusler mod lov og orden og mod 
individets sikkerhed, bl.a. terrorisme, 
voldelig ekstremisme, organiseret 
kriminalitet, cyberkriminalitet, hybride 
trusler, ulovlig handel, handel og transit

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – nr. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) trusler mod det offentlige rum, 
vigtig infrastruktur, cybersikkerheden, 
folkesundheden eller miljømæssig 
stabilitet, maritime sikkerhedstrusler og 
trusler som følge af klimaændringer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Fremme, levere og udvide 
essentielle psykologstøttetjenester til 
voldsofre, især kvinder og børn

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fremme fælles globale bestræbelser 
på at skabe inklusiv og rimelig uddannelse 
af ordentlig kvalitet på alle niveauer, 
herunder i nødsituationer og
krisesituationer

a) Fremme fælles globale bestræbelser 
på at skabe inklusiv og rimelig uddannelse 
af ordentlig kvalitet på alle niveauer, 
herunder vedrørende udviklingen i den 
tidlige barndom, bl.a. gennem universel 
adgang til omfattende 
seksualundervisning, med fokus på 
nødsituationer og krisesituationer med 
særlig vægt på at styrke de offentlige 
uddannelsessystemer

Begrundelse

For at ligestillingstilgangen kan være til stede, er det nødvendigt at være mere specifik.
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Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Støtte globale tiltag til at mindske 
alle former for uligheder, såsom uligheder 
mellem piger/kvinder og drenge/mænd for 
at sikre, at alle har samme mulighed for at 
deltage i det økonomiske og sociale liv.

c) Støtte globale tiltag til at mindske 
forskelsbehandling og alle former for 
uligheder, såsom uligheder mellem 
piger/kvinder og drenge/mænd for at sikre, 
at alle har samme mulighed for at deltage i 
det økonomiske, politiske og sociale liv.

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Lede og støtte globale bestræbelser, 
partnerskaber og alliancer, der sigter på at 
afskaffe alle former for vold mod kvinder 
og piger, herunder fysisk, psykologisk, 
seksuel, økonomisk og andre former for 
vold og diskrimination, herunder den 
udelukkelse, som kvinder lider under på 
forskellige områder i deres private og 
offentlige liv

a) Støtte lokale, nationale, regionale 
initiativer og lede globale bestræbelser, 
partnerskaber og alliancer for kvinders 
rettigheder som fastsat i FN's konvention 
om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder og den 
tilhørende valgfrie protokol samt 
foranstaltninger til at bekæmpe og
afskaffe alle former for vold og
diskrimination mod kvinder og piger, 
herunder fysisk, psykologisk, seksuel, 
økonomisk, politisk og andre former for 
vold og diskrimination, herunder den 
udelukkelse, som kvinder lider under på 
forskellige områder i deres private og 
offentlige liv, tage fat på de 
grundlæggende årsager til kønsbestemte 
uligheder som en måde at bidrage til 
konfliktforebyggelse og fredsopbygning 
på, fremme kvinders stilling, herunder i 
deres egenskab af udviklingsaktører og 
fredsskabere.
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Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Fremme beskyttelsen af og 
respekten for kvinders og pigers 
rettigheder, herunder økonomiske, 
arbejdsretlige, sociale og politiske 
rettigheder ud over deres seksuelle og 
reproduktive sundhed, herunder også 
seksuelle og reproduktive rettigheder i 
relation til sundhed, uddannelse og 
levering af varer.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – del A – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Fremme initiativer, der styrker 
unges og børns stilling og støtter 
politikker og foranstaltninger, som sikrer 
deres inklusion, meningsfulde civile og 
politiske deltagelse og sociale 
anerkendelse, idet deres reelle potentiale 
som positive forandringsagenter 
anerkendes inden for områder som fred, 
sikkerhed, bæredygtig udvikling, 
klimaændringer, miljøbeskyttelse og 
fattigdomsbekæmpelse.

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Når det er relevant i forbindelse 
med i teknisk og logistisk bistand, støtte til 
den indsats, der gøres af lokale og 
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internationale 
civilsamfundsorganisationer samt stater 
og internationale organisationer inden for 
fredsopbygning, herunder tillidsskabende 
foranstaltninger, mægling, dialog og 
forsoning, overgangsjustits, styrkelse af 
kvinders og unges stilling, navnlig med 
hensyn til spændinger i lokalsamfundet 
og langvarige konflikter.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til rehabilitering og 
reintegrering af ofre for væbnede 
konflikter, herunder foranstaltninger til 
opfyldelse af kvinders, pigers, LGBTIQ-
personers og asylansøgeres særlige behov

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger vedrørende hurtig 
reaktion, der træffes med henblik på at 
støtte målene i artikel 4, stk. 4, litra c), skal 
støtte Unionens udenrigspolitik på tværs af 
politiske, økonomiske og 
sikkerhedsmæssige spørgsmål. De skal 
sætte Unionen i stand til at reagere, hvis 
der er akutte eller vigtige udenrigspolitiske 
hensyn eller muligheder for at opfylde mål, 
som forudsætter en hurtig reaktion, og som 
vanskeligt kan tilgodeses på anden vis.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte Unionens bilaterale, regionale 
og interregionale samarbejdsstrategier, som 
fremmer politisk dialog og udvikler 
kollektive tilgange til og svar på 
udfordringer af global karakter, herunder 
migrations- og sikkerhedsanliggender, og 
som udnytter muligheder i denne 
henseende

(Vedrører ikke den danske tekst)
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