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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta finansieringsinstrument bidrar till 
att målen för unionens yttre åtgärder 
uppnås, däribland målen för 
EU:s utvecklingspolitik.

(5) Detta finansieringsinstrument bidrar till 
att uppnå målen för unionens yttre 
åtgärder, däribland målen för 
EU:s utvecklingspolitik, på grundval av 
det europeiska samförståndet om 
utveckling1, en konsekvent politik för 
utveckling och ett människorättsbaserat 
förhållningssätt i fråga om utveckling.

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Demokrati och mänskliga rättigheter 
hör oupplösligt samman, vilket det erinras 
om i rådets slutsatser av den 
18 november 2009 om stöd för demokrati i 
EU:s yttre förbindelser. De grundläggande 
friheterna yttrandefrihet och föreningsfrihet 
är en förutsättning för politisk pluralism 
och demokratiska processer, medan 
demokratisk kontroll och maktfördelning 
är av avgörande betydelse för att bevara ett 
oberoende rättsväsen och upprätthålla 

(8) Demokrati, demokratisk 
samhällsstyrning, utveckling och respekt 
för alla mänskliga rättigheter är avhängiga 
av varandra och ömsesidigt stärkande, 
vilket det erinras om i rådets slutsatser av 
den 18 november 2009 om stöd för 
demokrati i EU:s yttre förbindelser. De 
grundläggande friheterna yttrandefrihet och 
föreningsfrihet är en förutsättning för 
politisk pluralism och demokratiska 
processer, medan demokratisk kontroll och 



PE485.941v01-00 4/10 PA\896217SV.doc

SV

rättsstatsprincipen, vilka i sin tur är 
nödvändiga för ett effektivt skydd av de 
mänskliga rättigheterna.

maktfördelning är av avgörande betydelse 
för att bevara ett oberoende rättsväsen och 
en oberoende lagstiftande församling och 
upprätthålla rättsstatsprincipen, vilka i sin 
tur är nödvändiga för ett effektivt skydd av 
de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 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 när det gäller främjandet av 
rätten till en utvecklingsprocess där alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter kan förverkligas till fullo. Det 
krävs också en rad institutioner, särskilt 
nationella demokratiska parlament som bör 
garantera deltagande, representation, 
lyhördhet och ansvarighet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Unionens bistånd enligt denna 
förordning är avsett att komplettera de 

(11) Unionens bistånd enligt denna 
förordning är avsett att komplettera de 
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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 
stabilitetsinstrumentet.

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 
stabilitetsinstrumentet och det europeiska 
initiativet för demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Inom ramen för denna förordning 
kommer unionen att tillhandahålla bistånd 
för att i partnerskap med det civila 
samhället ta itu med globala, regionala, 
nationella och lokala människorätts- och 
demokratiseringsfrågor, varvid alla typer 
av sociala åtgärder omfattas som vidtas av 
enskilda personer eller grupper som är 
självständiga gentemot staten och aktiva på 
området för stöd till mänskliga rättigheter 
och demokrati.

(12) Inom ramen för denna förordning 
kommer unionen att tillhandahålla bistånd 
för att i partnerskap med det civila 
samhället ta itu med globala, regionala, 
nationella och lokala utmaningar när det 
gäller främjandet av demokrati, 
demokratisk samhällsstyrning, utveckling 
och respekt för alla mänskliga rättigheter, 
varvid alla typer av sociala åtgärder 
omfattas som vidtas av enskilda personer 
eller grupper som är självständiga 
gentemot staten och aktiva på området för 
stöd till mänskliga rättigheter och 
demokrati.

Or. en
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Ändringsförslag 6

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 och samhällsstyrningen i 
tredjeländer, genom att utöka 
deltagardemokratin och den representativa 
demokratin – särskilt genom den centrala 
roll som innehas av de nationella 
parlamenten och det civila samhället –,
stärka den övergripande demokratiska 
cykeln och förbättra tillförlitligheten hos de 
demokratiska valprocesserna, särskilt 
genom valövervakningsuppdrag och
valövervakningsarbete som utförs lokalt 
av det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) stärka rättsstatsprincipen, främja 
rättsväsendets oberoende, stödja och 
utvärdera rättsliga och institutionella 
reformer och främja rätten till rättslig 
prövning,

ii) stärka rättsstatsprincipen, främja 
rättsväsendets och de lagstiftande 
församlingarnas – i synnerhet de 
nationella parlamentens – oberoende, 
stödja och utvärdera rättsliga och 
institutionella reformer, främja rätten till 
rättslig prövning och främja det civila 
samhällets roll i övervakningen av den 
offentliga sektorns resultat,

Or. en
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Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

x) utbildning, färdighetsträning och 
övervakning på områdena mänskliga 
rättigheter och demokrati, och på de 
områden som omfattas av punkt vii),

x) utbildning, färdighetsträning och 
övervakning på områdena mänskliga 
rättigheter och demokrati,

Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stärkande av det internationella 
systemet för skydd av mänskliga 
rättigheter, rättvisa, rättsstatsprincipen och 
demokrati, samt för främjande av 
internationell humanitär rätt, särskilt 
genom

(c) Stärkande av det internationella 
systemet för skydd av mänskliga 
rättigheter, rättvisa, rättsstatsprincipen och 
demokrati, samt för främjande av 
internationell humanitär rätt och rätten till 
en utvecklingsprocess där alla mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
kan förverkligas till fullo, särskilt genom

Or. en

Ändringsförslag 10

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 med utgångspunkten 
att sådana uppdrag inte får beviljas mer 
än 25 procent av det totala anslaget för 
det instrument som härmed inrättas,
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Or. en

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) bidra till att utveckla 
valövervakningskapaciteten bland det 
civila samhällets organisationer på 
regional och lokal nivå och stödja deras 
initiativ för att öka valdeltagandet för och 
förbättra uppföljningen av valprocessen,

iii) bidra till att utveckla 
valövervakningskapaciteten bland det 
civila samhällets organisationer, stödja 
deras initiativ för att öka valdeltagandet för 
och förbättra uppföljningen av 
valprocessen samt fördela en del av 
demokratistödet via det civila samhällets 
organisationer på regional och lokal nivå,

Or. en

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) vidta stödåtgärder som syftar till att på 
ett enhetligt sätt integrera valprocesserna i 
den demokratiska cykeln, och till att 
genomföra rekommendationerna från 
unionens valövervakningsuppdrag.

iv) vidta stödåtgärder som syftar till att på 
ett enhetligt sätt integrera valprocesserna i 
den demokratiska cykeln, och till att 
genomföra rekommendationerna från 
unionens valövervakningsuppdrag och 
från Europaparlamentets 
valövervakningsdelegationer. 

Or. en
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Ändringsförslag 13

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. Inom ramen för ett 
människorättsbaserat förhållningssätt i 
fråga om utveckling ska alla 
biståndsåtgärder som avses i denna 
förordning 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.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I biståndsåtgärderna ska man beakta de 
särskilda förhållandena i kris- eller 
nödsituationer, och länder eller situationer 
där det råder allvarlig brist på 
grundläggande friheter, där människor är 
mest utsatta för säkerhetsrisker, eller där 
villkoren för 
människorättsorganisationernas och 
människorättsförsvararnas arbete är som 
svårast.

4. I biståndsåtgärderna ska man beakta de 
särskilda förhållandena i kris- eller 
nödsituationer, och länder eller situationer 
där det råder allvarlig brist på 
grundläggande friheter, där människor är 
mest utsatta för säkerhetsrisker, där 
villkoren för 
människorättsorganisationernas och 
människorättsförsvararnas arbete är som 
svårast, eller där det finns ett allvarligt hot 
mot möjligheten till 
medborgardeltagande.

Or. en
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