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Ændringsforslag 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om 
lighed og retsstatsprincippet.

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om 
lighed og mangfoldighed, især ligestilling 
mellem mænd og kvinder og
retsstatsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 12
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, principperne om
lighed og retsstatsprincippet.

(3) Unionen bestræber sig på gennem 
dialog og samarbejde med tredjelande at 
fremme, udvikle og konsolidere værdier 
som frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, kvinders 
rettigheder, principperne om ligestilling 
mellem kønnene, ikke-diskriminering og 
retsstatsprincippet.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kvinder i partnerlandene står over 
for særlige problemer og udsættes for 
forskelsbehandling, både på 
arbejdsmarkedet og i privatlivet og det 
offentlige liv.

Or. en

Ændringsforslag 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati, 
ligestilling mellem mænd og kvinder,
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 15
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
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naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati, 
menneskerettigheder for kvinder og
mænd, retsstatsprincippet, god 
forvaltningspraksis og principperne om 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 16
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Specifikke programmeringsmål og 
foranstaltninger til ligestilling mellem 
mænd og kvinder og bekæmpelse af 
forskelsbehandling bør støttes inden for 
rammerne af denne forordning.  
Ligestilling mellem mænd og kvinder og 
bekæmpelse af forskelsbehandling bør 
desuden integreres som tværgående mål i 
forbindelse med alle de foranstaltninger, 
der gennemføres inden for rammerne af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 17
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den fælles strategi for EU og Afrika 
er relevant for forbindelserne med de 
nordafrikanske lande i Middelhavsområdet.

(14) Den fælles strategi for EU og Afrika
og Istanbul-handlingsplanen er relevante 
for forbindelserne med de nordafrikanske 
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lande i Middelhavsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 18
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er brug for stadig flere midler til 
finansieringen af Den Europæiske Unions 
eksterne støtte, men Unionens økonomiske 
og budgetmæssige situation begrænser de 
midler, der er til rådighed til denne støtte.
Kommissionen er derfor nødt til at sikre 
den mest effektive anvendelse af de 
disponible midler ved at anvende 
finansielle instrumenter, der giver en 
løftestangsvirkning. Denne virkning kan 
øges ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter.

(19) Der er brug for stadig flere midler til 
finansieringen af Den Europæiske Unions 
eksterne støtte, men Unionens nuværende
økonomiske og budgetmæssige krise
begrænser de midler, der er til rådighed til 
denne støtte. Kommissionen er derfor nødt 
til at sikre den mest effektive og praktiske
anvendelse af de disponible midler ved at 
anvende finansielle instrumenter, der giver 
en løftestangsvirkning. Denne virkning kan 
øges ved at gøre det muligt at anvende og 
genanvende de midler, der er investeret og 
genereret via de finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger, der gennemføres 
inden for rammerne af denne forordning.

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger og politikker, der 
gennemføres inden for rammerne af denne 
forordning. Kvinders plads og rolle bør 
ligeledes fremmes gennem særlige 
foranstaltninger og programmer.
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Or. en

Ændringsforslag 20
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger, der gennemføres 
inden for rammerne af denne forordning.

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder 
bør udgøre tværgående mål i forbindelse 
med alle de foranstaltninger, der 
gennemføres inden for rammerne af denne 
forordning og afspejles i fremme af 
kvinders rettigheder og foranstaltninger 
til bekæmpelse af voldshandlinger mod 
kvinder og kønsbaseret 
forskelsbehandling. EU og 
medlemsstaterne bør med henblik på at 
styrke kvindernes position i 
partnerlandene være særligt opmærksom 
på alle foranstaltninger, der styrker og 
fremmer kvinders rolle i politiske og 
økonomiske beslutningstagende 
positioner og i civilsamfundet.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Barbara Matera

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med
alle de foranstaltninger, der gennemføres 
inden for rammerne af denne forordning.

(21) Ligebehandling af mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger, der gennemføres 
inden for rammerne af denne forordning
med henvisning til den demokratiske 
overgangsproces i partnerlandene, og 
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især med målet om at øge kvinders 
deltagelse i politiske processer på 
nationalt, regionalt og lokalt plan med 
henblik på at styrke kvinders rolle i den 
politiske proces i lande, der er omfattet af 
den europæiske naboskabspolitik, og 
vedtage foranstaltninger til afskaffelse af 
den forskelsbehandling, kvinder udsættes 
for.

Or. it

Ændringsforslag 22
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De forandringer, der finder sted i 
det europæiske naboskab i Nordafrika og 
Mellemøsten må bidrage til at sætte en 
stopper for forskelsbehandling mod 
kvinder og til deres fuldstændige 
deltagelse i samfundet på lige fod med 
mænd. Unionen er fast besluttet på 
kraftigt at modsætte sig brug af seksuelle 
overgreb og intimidering og anden 
fremfærd særligt rettet mod kvinder, 
navnlig med hensyn til specifikke 
problemer, hvad angår menneskehandel 
og kønslemlæstelse af piger/kvinder.
Unionen sætter nødvendigheden af at 
sætte en stopper for forskelsbehandling og 
forfølgelse af lesbiske, bøsser, biseksuelle 
og transseksuelle (LGBT) i det 
europæiske naboskabsområde højest på 
dagsordenen, og mener, at midlerne til de 
lande, der diskriminerer disse 
befolkningsgrupper, navnlig de lande, der 
stadig kriminaliserer homoseksualitet og 
modtager finansiel bistand fra Unionen, 
bør indefryses eller trækkes tilbage.
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Or. en

Ændringsforslag 23
Barbara Matera

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Uddannelseskurser, der især er 
rettet mod de mest sårbare 
samfundsklasser, der i højere grad 
risikerer at blive udsat for fattigdom, 
f.eks. ældre kvinder og enlige mødre, bør 
fremmes i det europæiske naboskabs 
partnerlande med henblik på at øge deres 
deltagelse i alle samfundsaktiviteter og 
økonomiske 
beslutningstagningsprocesser, inden for 
uddannelse og på arbejdsmarkedet og 
derved bidrage til kvinders reelle 
frigørelse til fordel for samfundet som 
helhed og for forbindelserne til vigtige 
partnerlande.

Or. it

Ændringsforslag 24
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionen bestræber sig sammen med 
sine partnere verden over på at fremme 
kravet om værdigt arbejde og ratifikationen 
og en effektiv gennemførelse af de 
internationalt anerkendte arbejdsstandarder 
og multilaterale miljøaftaler.

(22) Unionen bestræber sig sammen med 
sine partnere verden over på at fremme 
kravet om værdigt arbejde og ratifikationen 
og en effektiv gennemførelse af de 
internationalt anerkendte arbejdsstandarder 
og multilaterale miljøaftaler. Der bør rettes 
særlig opmærksomhed mod 
servicesektoren og den uformelle sektor, 
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hvor kvinder oftest er beskæftigede, med 
henblik på at sikre, at deres rettigheder 
respekteres og på at fremme deres 
deltagelse på arbejdsmarkedet og i den 
nationale økonomi.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Civilsamfundets organisationer spiller 
i samarbejde med nationale parlamenter 
en vigtig rolle for forbedringen af 
forvaltningen og udformningen af et 
fremtidigt godt naboskab. Kvinder og 
unge mennesker bør inddrages på effektiv 
vis og arbejde i denne retning.

Or. en

Ændringsforslag 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

a) at fremme menneskerettighederne og
navnlig fremme kvinders rettigheder og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed og 
mangfoldighed, ligestilling mellem mænd 
og kvinder, at skabe et velforankret og 
bæredygtigt demokrati, at fremme god 
forvaltningspraksis og at udvikle et 
velfungerende civilsamfund, der omfatter 
arbejdsmarkedets parter
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Or. en

Ændringsforslag 27
Mariya Nedelcheva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

a) at fremme menneskerettighederne, de 
grundlæggende friheder, kvinders 
rettigheder og respekten for
retsstatsprincippet og ligestilling mellem 
mænd og kvinder og ikke-
forskelsbehandling, konsolidering af god 
forvaltningspraksis, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, og 
at udvikle et frit, uafhængigt,
velfungerende og proaktivt civilsamfund

Or. fr

Ændringsforslag 28
Barbara Matera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

(a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter tæt samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter og 
kvindeorganisationer for at identificere 
støtte- og samarbejdsområder med 
henblik på gennemførelse af en 
ligestillingspolitik i partnerlandene
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Or. it

Ændringsforslag 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig 
og inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

(d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig 
og inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen, 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 30
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig 
og inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

(d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig 
og inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer
ligeledes ved anvendelse af MDG-
indikatorer og indikatorer for 
myndiggørelse

Or. en
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Ændringsforslag 31
Mariya Nedelcheva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig 
og inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

(d) at sikre den bredtfavnende bæredygtige 
og inklusive udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer,
med særlig fokus på at fremme den rolle 
kvinder spiller på disse områder som 
effektive aktører for forandring og 
fremskridt 

Or. fr

Ændringsforslag 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ligestilling mellem mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger og politikker, der 
gennemføres inden for rammerne af 
denne forordning. Kvinders rettigheder og 
rolle bør af denne grund og for at reagere 
på sådanne udfordringer fremmes 
gennem særlige foranstaltninger og 
programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Franziska Katharina Brantner
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I programmerings-, gennemførelses-
og vurderingsfasen af det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument 
skal forskelle mellem mænd og kvinder 
behandles konsekvent og systematisk, 
navnlig gennem specifikke 
foranstaltninger og via integrering i alle 
andre aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 34
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, dets fremskridt, 
hvad angår realiseringen af de aftalte 
reformmål, landets behov og kapacitet og
EU-støttens potentielle virkninger.

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, baseret på 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder og menneskerettigheder for 
kvinder og mænd, dets fremskridt, hvad 
angår realiseringen af de aftalte reformmål, 
landets behov og kapacitet og EU-støttens 
potentielle virkninger.
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Or. en

Ændringsforslag 35
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, dets fremskridt, 
hvad angår realiseringen af de aftalte 
reformmål, landets behov og kapacitet og 
EU-støttens potentielle virkninger.

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, god 
forvaltningspraksis, respekt for 
menneskerettighederne, de 
grundlæggende rettigheder, kvinders 
rettigheder, princippet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder, ikke-
forskelsbehandling og retsstaten, dets 
fremskridt, hvad angår realiseringen af de 
aftalte reformmål, landets behov og 
kapacitet og EU-støttens potentielle 
virkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Set i lyset af de store forandringer, 
som det arabiske forår har medført i 
partnerlandene til det sydlige 



PE489.392v01-00 16/18 AM\901290DA.doc

DA

Middelhavsområde og den rolle, som 
kvinder kan spille for den demokratiske 
indsats, er særprogrammer og støtte til 
fremme af kvinders rettigheder 
nødvendig.

Or. en

Ændringsforslag 37
Barbara Matera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De finansielle bevillinger til 
landeprogrammer og flerlandeprogrammer 
fastsættes ved hjælp af gennemsigtige og 
objektive kriterier, der afspejler det 
differentieringsprincip, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1.

5. De finansielle bevillinger til 
landeprogrammer og flerlandeprogrammer 
fastsættes ved hjælp af gennemsigtige og 
objektive kriterier, der afspejler det 
differentieringsprincip, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, under hensyntagen til de 
fremskridt, der er gjort, med hensyn til 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

Or. it

Ændringsforslag 38
Franziska Katharina Brantner
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår de lande, der er 
berettigede til at modtage finansiel støtte i 
henhold til denne forordning, skaber 
Kommissionen en "infrastruktur", der 
integrerer kønsaspektet, og der udvikles 
især permanente støttestrukturer både på 
nationalt plan og på EU-plan med henblik 
på at støtte gennemførelsen af 
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integreringen af kønsaspektet.

Or. en

Ændringsforslag 39
Franziska Katharina Brantner
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I tilfælde af ændringer i de politiske, 
juridiske, økonomiske eller sociale 
forhold gennemfører Kommissionen en 
vurdering af projektet og fastsætter, 
hvorvidt ændringerne påvirker de 
antagelser om kønsroller og forhold, der 
gjordes ved projektets påbegyndelse, og 
om det er nødvendigt at gennemføre 
tilpasninger af projektet. 

Or. en

Ændringsforslag 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, opfordrer 
Unionen med forbehold af bestemmelserne 
om suspendering af støtten i forbindelse 
med partnerskabs- og samarbejdsaftaler og 
associeringsaftaler med partnerlande og –
regioner det pågældende land til at 
gennemføre høringer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne, 
ligestilling mellem mænd og kvinder og de 
grundlæggende friheder, opfordrer 
Unionen med forbehold af bestemmelserne 
om suspendering af støtten i forbindelse 
med partnerskabs- og samarbejdsaftaler og 
associeringsaftaler med partnerlande og –
regioner det pågældende land til at 
gennemføre høringer for at finde en 
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undtagen i særligt hastende tilfælde. Hvis 
høringer med det pågældende land ikke 
fører til en løsning, der er acceptabel for 
begge parter, eller det nægter at 
gennemføre høringer, eller i særligt 
hastende tilfælde kan Rådet træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold 
til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som 
kan omfatte fuldstændig eller delvis 
suspendering af EU-støtten.

løsning, der er acceptabel for begge parter, 
undtagen i særligt hastende tilfælde. Hvis 
høringer med det pågældende land ikke 
fører til en løsning, der er acceptabel for 
begge parter, eller det nægter at 
gennemføre høringer, eller i særligt 
hastende tilfælde kan Rådet træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold 
til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som 
kan omfatte fuldstændig eller delvis 
suspendering af EU-støtten.

Or. en


