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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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, respekt for 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
mænd og kvinder, principperne om lighed 
og retsstatsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 og 
respekt for menneskerettighederne, 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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) Ligestilling mellem mænd og kvinder 
og bekæmpelse af forskelsbehandling 
udgør tværgående mål i forbindelse med 
alle de foranstaltninger, der gennemføres 
inden for rammerne af denne forordning, 
idet der tages hensyn til kvindernes rolle i 
forbindelse med overgang til demokrati.
For at styrke kvindernes position i 
partnerlandene bør der være særlig 
opmærksomhed på at støtte 
kvindeorganisationer og civilsamfund, 
kapacitetsopbygning, etablering af 
samarbejde mellem kvindeorganisationer 
i Unionen og deres modparter i 
partnerlandene, udveksling af bedste 
praksis og uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at fremme kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem mænd og kvinder, øge 
kvinders deltagelse i politisk og 
økonomisk beslutningstagning, i 
uddannelse og på arbejdsmarkedet med 
henblik på at bidrage til kvinders 
selvstændiggørelse, sikre nul-tolerance 
for vold mod kvinder og beskyttelse af 
kvinder, der har været udsat for vold, 
imødegå straffrihed, bekæmpe 
menneskehandel og tvangsægteskaber, 
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respektere seksuelle og reproduktive 
rettigheder og fremme inddragelse af 
civilsamfundet for at nå disse mål og for 
at få gennemført mainstreaming af 
kønsaspektet med henblik på at opnå reelt 
demokrati

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, 
litra b), c) og d), ved hjælp af 
partnerlandenes tilpasning til Unionens 
retsforskrifter i det omfang, det er relevant, 
hvad angår stk. 2, litra c) og f), ved hjælp 
af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), aa), d) og e), ved 
hjælp af de relevante indikatorer, der er 
fastsat af internationale organisationer og 
andre relevante organer, hvad angår stk. 2, 
litra b), c) og d), ved hjælp af 
partnerlandenes tilpasning til Unionens 
retsforskrifter i det omfang, det er relevant, 
hvad angår stk. 2, litra c) og f), ved hjælp 
af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

Or. en
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Ændringsforslag 6

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 og opnåelsen af 
ligestilling mellem mænd og kvinder, dets 
fremskridt, hvad angår realiseringen af de 
aftalte reformmål, landets behov og 
kapacitet og EU-støttens potentielle 
virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-støtte, der ydes inden for rammerne af 
denne forordning, skal principielt fastsættes i 
partnerskab med støttemodtagerne.
Partnerskabet inddrager eventuelt nationale, 
regionale og lokale myndigheder, andre 
berørte parter, civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter og andre ikke-
statslige aktører i forberedelsen og 
gennemførelsen af samt kontrollen med EU-
støtten.

2. EU-støtte, der ydes inden for rammerne af 
denne forordning, skal principielt fastsættes i 
partnerskab med støttemodtagerne.
Partnerskabet inddrager, hvor det er 
hensigtsmæssigt, nationale, regionale og 
lokale myndigheder, andre berørte parter, 
civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og 
andre ikke-statslige aktører, herunder 
repræsentanter for kvindeorganisationer og 
ungdomsorganisationer, i forberedelsen og 
gennemførelsen af samt kontrollen med EU-
støtten.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. I forbindelse med programmeringen 
tages der især hensyn til 
kapacitetsopbygning i civilsamfundet, 
navnlig for kvindeorganisationer og 
ungdomsorganisationer i partnerlandene, 
herunder fremme af kontakter og 
samarbejde med deres modparter i 
Unionen og udveksling af bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 
andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
vedtagelse.

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, herunder 
kvinders rettigheder, eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 
andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
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vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 10

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, 
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.

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, herunder 
kvinders rettigheder, 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, 
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


