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ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette finansieringsinstrument bidrager 
til at realisere målene med Unionens 
eksterne foranstaltninger, herunder målene 
for den europæiske udviklingspolitik.

(5) Dette finansieringsinstrument bidrager 
til at realisere målene med Unionens 
eksterne foranstaltninger, herunder målene 
for den europæiske udviklingspolitik, på 
grundlag af den europæiske konsensus 
om udvikling1, udviklingsvenlig 
politikkohærens og en 
menneskerettighedsbaseret tilgang til 
udvikling.

_______________
1 EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som fastslået i Rådets konklusioner af 
18. november 2009 om demokratistøtte i 
EU's eksterne forbindelser hænger
demokrati og menneskerettigheder 
uløseligt sammen. De grundlæggende 
frihedsrettigheder ytringsfrihed og 
foreningsfrihed er nødvendige 
forudsætninger for politisk pluralisme og 
demokratiske processer, mens demokratisk 
kontrol og magtens deling er en 
forudsætning for at kunne opretholde et 

(8) Som fastslået i Rådets konklusioner af 
18. november 2009 om demokratistøtte i 
EU's eksterne forbindelser er demokrati, 
demokratisk styring, udvikling og respekt 
for alle menneskerettigheder gensidigt 
afhængige og forstærkende størrelser. De 
grundlæggende frihedsrettigheder 
ytringsfrihed og foreningsfrihed er 
nødvendige forudsætninger for politisk 
pluralisme og demokratiske processer, 
mens demokratisk kontrol og magtens 
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uafhængigt retsvæsen og en retsstat, 
hvilket igen er nødvendigt for at kunne 
beskytte menneskerettighederne effektivt.

deling er en forudsætning for at kunne 
opretholde et uafhængigt retsvæsen, en 
uafhængig lovgivende magt og en retsstat, 
hvilket igen er nødvendigt for at kunne 
beskytte menneskerettighederne effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Indsatsen for at opbygge og opretholde 
en menneskerettighedskultur og få 
demokratiet til at fungere for borgerne 
udgør, selv om den er særligt vigtig og 
vanskelig i spæde demokratier, en 
vedvarende opgave, som i første række 
skal løftes af befolkningerne i de berørte 
lande, men uden at det internationale 
samfunds forpligtelser derved reduceres. 
Den kræver også institutioner, især 
demokratiske nationale parlamenter, der 
kan sikre deltagelse, repræsentation, 
lydhørhed og ansvarlighed.

(9) Indsatsen for at opbygge og opretholde 
en menneskerettighedskultur og få 
demokratiet til at fungere for borgerne 
udgør, selv om den er særligt vigtig og 
vanskelig i spæde demokratier, en 
vedvarende opgave, som i første række 
skal løftes af befolkningerne i de berørte 
lande, men uden at dette reducerer det 
internationale samfunds forpligtelser til at 
fremme retten til en udviklingsproces, 
hvorigennem alle menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder i fuldt 
omfang kan virkeliggøres. Den kræver 
også institutioner, især demokratiske 
nationale parlamenter, der kan sikre 
deltagelse, repræsentation, lydhørhed og 
ansvarlighed.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EU-bistand, der ydes i henhold til 
denne forordning, har til formål at supplere 

(11) EU-bistand, der ydes i henhold til 
denne forordning, har til formål at supplere 
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de forskellige andre redskaber for 
gennemførelse af Unionens politikker for 
demokrati og menneskerettigheder, der 
spænder fra politisk dialog og diplomatiske 
tiltag til forskellige instrumenter for 
finansielt og teknisk samarbejde, herunder 
både geografiske og tematiske 
programmer. Bistanden skal desuden være 
et supplement til de mere kriseorienterede 
foranstaltninger under 
stabilitetsinstrumentet.

de forskellige andre redskaber for 
gennemførelse af Unionens politikker for 
demokrati og menneskerettigheder, der 
spænder fra politisk dialog og diplomatiske 
tiltag til forskellige instrumenter for 
finansielt og teknisk samarbejde, herunder 
både geografiske og tematiske 
programmer. Bistanden skal desuden være 
et supplement til de mere kriseorienterede 
foranstaltninger under 
stabilitetsinstrumentet og den europæiske 
demokratifond.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Inden for rammerne af denne 
forordning skal Unionen yde bistand til 
fremme af menneskerettigheder og 
demokrati på globalt, nationalt og lokalt 
plan i partnerskab med civilsamfundet, 
hvorved forstås alle former for 
samfundsindsats, der gøres af 
enkeltpersoner eller grupper, som er 
uafhængige af regeringen og arbejder for 
fremme af menneskerettigheder og 
demokrati.

(12) Inden for rammerne af denne 
forordning skal Unionen yde bistand til 
håndtering af udfordringer på globalt, 
nationalt og lokalt plan med henblik på at 
fremme demokrati, demokratisk styring, 
udvikling og respekt for alle 
menneskerettighederne i partnerskab med 
civilsamfundet, hvorved forstås alle former 
for samfundsindsats, der gøres af 
enkeltpersoner eller grupper, som er 
uafhængige af regeringen og arbejder for 
fremme af menneskerettigheder og 
demokrati

Or. en
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Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte og konsolidere demokratiske 
reformer i tredjelande ved at fremme 
folkeligt og repræsentativt demokrati, 
styrke den samlede demokratiske proces og 
forbedre valghandlingers troværdighed, 
især gennem valgobservationer.

b) støtte og konsolidere demokratiske 
reformer og styring i tredjelande ved at 
fremme folkeligt og repræsentativt 
demokrati, navnlig gennem den 
nøglerolle, som de nationale parlamenter 
og civilsamfundet udfylder, styrke den 
samlede demokratiske proces og forbedre 
valghandlingers troværdighed, især 
gennem valgobservationer og lokale 
valgobservatøraktiviteter i 
civilsamfundsregi.

Or. en

Ændringsforslag7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) styrke retsstaten, fremme et uafhængigt 
retsvæsen, tilskynde til og evaluere 
reformer af retsvæsen og institutioner og 
fremme domstolsadgang

ii) styrke retsstaten, fremme et uafhængigt 
retsvæsen og en uafhængig lovgivende 
magt – især de nationale parlamenter, 
tilskynde til og evaluere reformer af 
retsvæsen og institutioner og fremme 
domstolsadgang; fremme civilsamfundets 
rolle i overvågningen af den offentlige 
sektors funktioner

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) almen og faglig uddannelse samt 
overvågning inden for menneskerettigheder 
og demokrati og på det i nr. vii) 
omhandlede område

x) almen og faglig uddannelse samt 
overvågning inden for menneskerettigheder 
og demokrati

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af de internationale rammer for 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
retfærdighed og retsstaten og fremme af 
demokrati, navnlig ved at:

c) styrkelse af de internationale rammer for 
beskyttelse af menneskerettighederne, 
retssikkerheden, retsstaten, demokratiet og 
fremme af den humanitære folkeret og 
retten til en udviklingsproces, 
hvorigennem alle menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder i fuldt 
omfang kan virkeliggøres, navnlig ved at:

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udsendelse af EU-
valgobservationsmissioner

i) udsendelse af EU-
valgobservationsmissioner på det 
grundlag, at der til disse missioner ikke 
afsættes mere end 25 % af det samlede 
budget for det hermed etablerede 
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instrument

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrag til udvikling af regionale og 
lokale civilsamfundsorganisationers 
valgobservationskapacitet og støtte til 
deres initiativer til fremme af større 
deltagelse i og opfølgning af valgprocessen

iii) bidrag til udvikling af 
civilsamfundsorganisationers 
valgobservationskapacitet og støtte til 
deres initiativer til fremme af større 
deltagelse i og opfølgning af valgprocessen 
og ved at kanalisere dele af 
demokratibistanden gennem de regionale 
og lokale civilsamfundsorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) støtte til foranstaltninger, der tager sigte 
på en sammenhængende integrering af 
valghandlinger i den demokratiske proces 
og gennemførelse af henstillinger fra EU's 
valgobservationsmissioner.

iv) støtte til foranstaltninger, der tager sigte 
på en sammenhængende integrering af 
valghandlinger i den demokratiske proces 
og gennemførelse af henstillinger fra EU's 
valgobservationsmissioner og gennem 
Europa-Parlamentets 
valgobservatørdelegationer. 

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, tages der i alle de 
bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i 
denne forordning, hensyn til målet om at 
fremme og beskytte ligestilling mellem 
kønnene, barnets rettigheder, oprindelige 
folks rettigheder og handicappedes 
rettigheder samt principper såsom adgang 
til at udøve disse rettigheder, deltagelse, 
ikke-forskelsbehandling af sårbare grupper 
og ansvarliggørelse.

2. Inden for rammerne af en 
menneskerettighedsbaseret tilgang til 
udvikling tages der i alle de 
bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i 
denne forordning, hensyn til målet om at 
fremme og beskytte ligestilling mellem 
kønnene, barnets rettigheder, oprindelige 
folks rettigheder og handicappedes 
rettigheder samt principper såsom adgang 
til at udøve disse rettigheder, deltagelse, 
ikke-forskelsbehandling af sårbare grupper 
og ansvarliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle bistandsforanstaltninger skal 
tilgodese de særlige aspekter ved krise-
eller nødsituationer og lande eller 
situationer, hvor der er alvorlige problemer 
med grundlæggende frihedsrettigheder, 
hvor menneskers sikkerhed er mest truet, 
eller hvor 
menneskerettighedsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere arbejder 
under de vanskeligste vilkår.

4. Alle bistandsforanstaltninger skal
tilgodese de særlige aspekter ved krise-
eller nødsituationer og lande eller 
situationer, hvor der er alvorlige problemer 
med grundlæggende frihedsrettigheder, 
hvor menneskers sikkerhed er mest truet, 
eller hvor 
menneskerettighedsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere arbejder 
under de vanskeligste vilkår, eller hvor der 
eksisterer en alvorlig trussel mod 
borgerdeltagelsesfremmende forhold.

Or. en
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