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Ändringsförslag 15
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Uppgiften att bygga upp och bevara en 
människorättskultur och att få demokratin 
att fungera för medborgarna – vilket är 
särskilt angeläget och svårt i framväxande 
demokratier – är en ständig utmaning som 
först och främst angår folket i det berörda 
landet, vilket dock inte betyder att det 
internationella samfundets åtagande 
minskar. Det krävs också en rad 
institutioner, särskilt nationella 
demokratiska parlament som bör garantera 
deltagande, representation, lyhördhet och 
ansvarighet.

(9) Uppgiften att bygga upp och bevara en 
människorättskultur, tillämpa principer för 
god finansiell, social, administrativ och 
skattemässig styrning och få demokratin 
att fungera för medborgarna – vilket är 
särskilt angeläget och svårt i framväxande 
demokratier – är en ständig utmaning som 
först och främst angår folket i det berörda 
landet, vilket dock inte betyder att det 
internationella samfundets åtagande 
minskar. Det krävs också en rad 
institutioner, särskilt nationella 
demokratiska parlament som bör garantera 
deltagande, representation, lyhördhet och 
ansvarighet.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Michael Cashman

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Unionens bistånd enligt denna 
förordning är avsett att komplettera de 
andra instrument som finns för att 
genomföra EU:s politik för demokrati och 
mänskliga rättigheter och som sträcker sig 
från politisk dialog och diplomati till olika 
instrument för finansiellt och tekniskt 
samarbete, inbegripet såväl geografiska 
som tematiska program. Det kommer också 
att komplettera de mer krisbetonade 
insatserna inom ramen för 

(11) Unionens bistånd enligt denna 
förordning är avsett att komplettera de 
andra instrument som finns för att 
genomföra EU:s politik för demokrati och 
mänskliga rättigheter och som sträcker sig 
från politisk dialog och diplomati till olika 
instrument för finansiellt och tekniskt 
samarbete, inbegripet såväl geografiska 
som tematiska program. Det kommer också 
att komplettera men vara åtskilt från de 
mer krisbetonade insatserna inom ramen 
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stabilitetsinstrumentet. för stabilitetsinstrumentet och ett framtida 
europeiskt initiativ för demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 17
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter i allt 
högre grad införlivas i alla befintliga 
finansieringsinstrument för externt bistånd, 
men unionens bistånd inom ramen för 
denna förordning kommer ha en särskild 
kompletterande och ny roll, eftersom det är 
övergripande till sin natur och inte är 
beroende av samtycke från tredjeländernas 
regeringar och andra offentliga 
myndigheter. Detta kommer att möjliggöra 
samarbete med det civila samhället i 
känsliga människorätts- och 
demokratifrågor, och ge den flexibilitet 
som krävs för anpassning till föränderliga 
omständigheter. Det kommer också att 
innebära att unionen får kapacitet att 
formulera och stödja särskilda mål och 
åtgärder på internationell nivå som inte är 
bundna till vare sig särskilda geografiska 
områden eller särskilda kriser, något som 
kan kräva samarbete över nationsgränserna 
eller inbegripa insatser såväl inom unionen 
som i en rad tredjeländer. Dessutom 
tillhandahåller förordningen en nödvändig 
ram för insatser som kräver konsekvens i 
politiken, till exempel stöd till Europeiska 
unionens oberoende 
valövervakningsuppdrag, ett enhetligt 
förvaltningssystem och gemensamma 
verksamhetsnormer.

(13) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter i allt 
högre grad införlivas i alla befintliga 
finansieringsinstrument för externt bistånd, 
men unionens bistånd inom ramen för 
denna förordning kommer ha en särskild 
kompletterande och ny roll, eftersom det är 
övergripande till sin natur och inte är 
beroende av samtycke från tredjeländernas 
regeringar och andra offentliga 
myndigheter. Detta kommer att möjliggöra 
samarbete med det civila samhället i 
känsliga människorätts- och 
demokratifrågor genom tillämpning av 
principer för god finansiell, social, 
administrativ och skattemässig styrning 
och genom att ge den flexibilitet som krävs 
för anpassning till föränderliga 
omständigheter. Det kommer också att 
innebära att unionen får kapacitet att 
formulera och stödja särskilda mål och 
åtgärder på internationell nivå som inte är 
bundna till vare sig särskilda geografiska 
områden eller särskilda kriser, något som 
kan kräva samarbete över nationsgränserna 
eller inbegripa insatser såväl inom unionen 
som i en rad tredjeländer. Dessutom 
tillhandahåller förordningen en nödvändig 
ram för insatser som kräver konsekvens i 
politiken, till exempel stöd till Europeiska 
unionens oberoende 
valövervakningsuppdrag, ett enhetligt 
förvaltningssystem och gemensamma 



AM\902015SV.doc 5/11 PE489.498v01-00

SV

verksamhetsnormer.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) öka respekten för och iakttagandet av 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, såsom de 
fastställs i den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna och i andra 
internationella och regionala 
människorättsinstrument, och stärka deras 
skydd, främjande och övervakning, i 
huvudsak genom stöd till relevanta 
organisationer i det civila samhället, 
människorättsförsvarare och offer för 
förtryck och våld.

(a) öka respekten för och iakttagandet av 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, såsom de 
fastställs i den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna och i andra 
internationella och regionala 
människorättsinstrument, och stärka deras 
skydd, främjande och övervakning, i 
huvudsak genom stöd till relevanta 
organisationer i det civila samhället, 
människorättsförsvarare och offer för 
förtryck och våld i syfte att förbättra och 
närma sig den demokratiska 
levnadsstandarden och befästa 
människovärdet och demokratiseringen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja och befästa demokratiska 
reformer i tredjeländer, genom att utöka 
deltagardemokratin och den representativa 
demokratin, stärka den övergripande 
demokratiska cykeln och förbättra 
tillförlitligheten hos de demokratiska 

(b) stödja och befästa demokratiska 
reformer i tredjeländer, genom att utöka 
deltagardemokratin och den representativa 
demokratin, tillämpa principerna för god 
finansiell, social, administrativ och 
skattemässig styrning, stärka den 
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valprocesserna, särskilt genom 
valövervakningsuppdrag.

övergripande demokratiska cykeln och 
förbättra tillförlitligheten hos de 
demokratiska valprocesserna, särskilt 
genom valövervakningsuppdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja och befästa demokratiska 
reformer i tredjeländer, genom att utöka 
deltagardemokratin och den representativa 
demokratin, stärka den övergripande 
demokratiska cykeln och förbättra 
tillförlitligheten hos de demokratiska 
valprocesserna, särskilt genom
valövervakningsuppdrag.

(b) stödja och befästa demokratiska 
reformer i tredjeländer, genom att utöka 
deltagardemokratin och den representativa 
demokratin – särskilt genom den centrala 
roll som innehas av de nationella 
parlamenten, de lokala myndigheterna 
och det civila samhället –, stärka den 
övergripande demokratiska cykeln och 
förbättra tillförlitligheten hos de 
demokratiska valprocesserna, särskilt 
genom valövervakningsuppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 21
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja förenings- och mötesfriheterna, 
personers rätt att röra sig obehindrat, 
åsikts- och yttrandefriheten, inbegripet 
konstnärlig och kulturell frihet, pressfrihet 
samt oberoende och pluralistiska medier, 
både traditionella och IKT-baserade, 
obehindrad tillgång till information, frihet 

i) främja och lagfästa förenings- och 
mötesfriheterna, personers rätt att röra sig 
obehindrat, åsikts- och yttrandefriheten, 
inbegripet konstnärlig och kulturell frihet, 
pressfrihet samt oberoende och 
pluralistiska medier, både traditionella och 
IKT-baserade, obehindrad tillgång till 
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på internet, samt åtgärder för att bekämpa 
administrativa hinder för utövandet av 
dessa friheter, inbegripet kampen mot 
censur,

information, frihet på internet, samt 
åtgärder för att bekämpa administrativa 
hinder för utövandet av dessa friheter, 
inbegripet kampen mot censur,

Or. en

Ändringsförslag 22
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) stödja reformer som syftar till verklig 
och öppen demokratisk ansvarsskyldighet 
och tillsyn, inbegripet tillsyn av 
säkerhetssektorn och rättsväsendet, och 
uppmuntra åtgärder mot korruption,

iv) stödja reformer som syftar till verklig 
och öppen demokratisk ansvarsskyldighet 
och tillsyn, inbegripet tillsyn av 
säkerhetssektorn och rättsväsendet, och 
uppmuntra åtgärder mot korruption, bland 
annat genom god finansiell och 
skattemässig styrning,

Or. fr

Ändringsförslag 23
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främja politisk pluralism och 
demokratisk politisk representation, och 
uppmuntra medborgarnas, särskilt 
marginaliserade gruppers, politiska 
delaktighet i demokratiska reformprocesser 
på lokal, regional och nationell nivå,

v) främja politisk pluralism och 
demokratisk politisk representation, och 
uppmuntra medborgarnas, särskilt 
kvinnors och marginaliserade gruppers, 
politiska delaktighet i demokratiska 
reformprocesser på lokal, regional och
nationell nivå,

Or. fr
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Ändringsförslag 24
Leonidas Donskis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) kampen mot rasism och 
främlingsfientlighet samt alla former av 
diskriminering, inbegripet diskriminering 
på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller 
socialt ursprung, genetiska särdrag, språk,
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning,

iii) kampen mot rasism och 
främlingsfientlighet samt alla former av 
diskriminering, inbegripet diskriminering 
på grund av kön, ras, hudfärg, kast, etniskt 
eller socialt ursprung, genetiska särdrag, 
språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning,

Or. en

Ändringsförslag 25
Leonidas Donskis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) rättigheter för ursprungsbefolkningar 
och rättigheter för personer som tillhör 
minoriteter eller etniska grupper,

v) rättigheter för ursprungsbefolkningar, 
rättigheter för personer som är föremål 
för kastbaserad diskriminering och 
rättigheter för personer som tillhör 
minoriteter eller etniska grupper,

Or. en

Ändringsförslag 26
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led vi
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) kvinnors rättigheter i enlighet med 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och dess 
frivilliga protokoll, inbegripet åtgärder för 
att bekämpa könsstympning av kvinnor, 
tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott, 
människohandel samt alla andra former av 
våld mot kvinnor,

vi) kvinnors rättigheter i enlighet med 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och dess 
frivilliga protokoll – bland annat tillträde 
till utbildning och hälsovård samt rätt att 
bestämma över sin egen kropp –, 
inbegripet åtgärder för att bekämpa 
könsstympning av kvinnor, 
tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott, 
människohandel samt alla andra former av 
våld mot kvinnor,

Or. fr

Ändringsförslag 27
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) att erbjuda de lokala aktörerna 
utbildning i juridik och skattefrågor för 
att kunna införa formella kanaler för god 
samhällsstyrning och på så sätt undvika 
korruption,

Or. fr

Ändringsförslag 28
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Uppbyggnad av förtroendet för och 
stärkande av tillförlitligheten hos och 
insynen i demokratiska valprocesser, 

(d) Uppbyggnad av förtroendet för och 
stärkande av tillförlitligheten hos och 
insynen i demokratiska valprocesser samt 
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samtidigt som man bidrar till hela 
valcykelns effektivitet och enhetlighet, 
särskilt genom att

skydd för valkandidater och samtliga 
relevanta mänskliga och politiska 
rättigheter i samband med dessa 
processer, samtidigt som man bidrar till 
hela valcykelns effektivitet och enhetlighet, 
särskilt genom att

Or. en

Ändringsförslag 29
Filip Kaczmarek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) sända ut valobservatörer från 
Europeiska unionen,

i) sända ut valobservatörer från 
Europeiska unionen; anslagen för sådana 
uppdrag ska kompletteras av minst lika 
höga anslag för annan verksamhet till 
stöd för den demokratiska cykeln och 
uppgå till högst 25 procent av den totala 
budgeten för det finansieringsinstrument 
som inrättas genom denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 30
Nirj Deva

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) stödja det berörda partnerlandets 
arbete med att bygga och utveckla det 
system och den institutionella kapacitet 
som krävs för att upprätthålla demokrati 
och mänskliga rättigheter efter det att de 
demokratiska valen har ägt rum.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla biståndsåtgärder som avses i denna 
förordning ska närhelst det är befogat 
främja, och syfta till att skydda, 
jämställdhet, barnets rättigheter, 
ursprungsbefolkningars rättigheter, 
funktionshindrades rättigheter och 
principer såsom individens 
självbestämmande, deltagande i 
samhällslivet, icke-diskriminering av 
utsatta grupper samt ansvarsutkrävande.

2. Alla biståndsåtgärder som avses i denna 
förordning ska närhelst det är befogat 
främja, och syfta till att skydda, 
jämställdhet, barnets rättigheter, 
ursprungsbefolkningars rättigheter, 
funktionshindrades rättigheter, 
hbt-personers rättigheter och principer 
såsom individens självbestämmande, 
deltagande i samhällslivet, icke-
diskriminering av utsatta grupper samt 
ansvarsutkrävande.

Or. sv

Ändringsförslag 32
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla biståndsåtgärder som avses i denna 
förordning ska närhelst det är befogat 
främja, och syfta till att skydda, 
jämställdhet, barnets rättigheter, 
ursprungsbefolkningars rättigheter, 
funktionshindrades rättigheter och 
principer såsom individens 
självbestämmande, deltagande i 
samhällslivet, icke-diskriminering av 
utsatta grupper samt ansvarsutkrävande.

2. Alla biståndsåtgärder som avses i denna 
förordning ska närhelst det är befogat 
främja, och syfta till att skydda, 
jämställdhet, barnets rättigheter, 
ursprungsbefolkningars rättigheter, 
funktionshindrades rättigheter och
minoriteters rättigheter samt principer 
såsom individens självbestämmande, 
deltagande i samhällslivet, icke-
diskriminering av utsatta grupper samt 
ansvarsutkrävande.

Or. en


