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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door middel van dialoog en 
samenwerking met derde landen streeft de 
Unie naar bevordering, ontwikkeling en 
consolidering van de waarden waarop de 
Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en grondrechten, de 
beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat.

(3) Door middel van dialoog en 
samenwerking met derde landen streeft de 
Unie naar bevordering, ontwikkeling en 
consolidering van de waarden waarop de 
Unie is gevestigd, namelijk vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en grondrechten, eerbiediging 
van vrouwenrechten en gendergelijkheid, de 
beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 
nabuurschapslanden een geprivilegieerde 
relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
met betrekking tot democratie en 
mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur, 
de markteconomie en duurzame 
ontwikkeling.

(5) In het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid biedt de Unie de 
nabuurschapslanden een geprivilegieerde 
relatie die is gebaseerd op de inzet voor de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
met betrekking tot democratie en 
mensenrechten, gendergelijkheid, de 
rechtsstaat, goed bestuur, de markteconomie 
en duurzame ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
en bestrijding van discriminatie moeten 
horizontale doelstellingen zijn voor alle 
maatregelen in het kader van deze 
verordening.

(21) Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
en bestrijding van discriminatie moeten 
horizontale doelstellingen zijn voor alle 
maatregelen in het kader van deze 
verordening, en er is aandacht nodig voor de 
rol van vrouwen in democratische 
overgangsprocessen. Om de positie van 
vrouwen in de partnerlanden te versterken, 
moet in het bijzonder worden ingezet op de 
ondersteuning van vrouwenorganisaties en 
het maatschappelijk middenveld, op 
capaciteitsopbouw en op de bevordering van 
samenwerking tussen de 
vrouwenorganisaties in de EU en deze in de 
partnerlanden, met de focus op opleiding en 
uitwisseling van beste praktijken.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bevordering van de vrouwenrechten 
en de gelijkheid tussen man en vrouw, 
versterking van de aanwezigheid van 
vrouwen bij politieke en economische 
besluitvorming, in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt, met het oog op de 
empowerment van vrouwen, waarborging 
van een nultolerantiebeleid inzake geweld 
tegen vrouwen, bescherming van vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, aanpak 
van straffeloosheid, bestrijding van 
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mensenhandel en gedwongen huwelijken, 
eerbiediging van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en rechten, en bevordering 
van de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld in het streven 
naar deze doelen, alsook in het proces om 
het publiek bewust te maken van 
genderkwesties, om zo tot een waarachtige 
democratie te komen;

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid; voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e) de 
indicatoren van internationale organisaties en 
andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder adequaat 
toezicht, omvang van de corruptie, 
handelsstromen en indicatoren voor interne 
economische discrepanties, waaronder 
werkgelegenheidscijfers.

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid, voor de 
doelstellingen van de punten a), a bis), d) en 
e) de indicatoren van internationale 
organisaties en andere relevante organen; 
voor de doelstellingen van de punten b), c) en 
d) de overname door de partnerlanden van 
het regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder adequaat 
toezicht, omvang van de corruptie, 
handelsstromen en indicatoren voor interne 
economische discrepanties, waaronder 
werkgelegenheidscijfers.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening wordt qua vorm en omvang 
aangepast aan de inzet van elk partnerland 
voor hervormingen en de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging daarvan. Deze differentiatie 
moet een afspiegeling vormen van de ambitie 
van het partnerschap met de Unie, de 
vooruitgang bij de totstandbrenging van een 
duurzame en blijvende democratie, de 
vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de 
overeengekomen hervormingsdoelstellingen, 
de behoeften en capaciteiten van het land en 
de potentiële impact van de EU-steun.

1. De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening wordt qua vorm en omvang 
aangepast aan de inzet van elk partnerland 
voor hervormingen en de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging daarvan. Deze differentiatie 
moet een afspiegeling vormen van de ambitie 
van het partnerschap met de Unie, de 
vooruitgang bij de totstandbrenging van een 
duurzame en blijvende democratie en in het 
streven naar gelijkheid tussen man en 
vrouw, de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging van de overeengekomen 
hervormingsdoelstellingen, de behoeften en 
capaciteiten van het land en de potentiële 
impact van de EU-steun.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening wordt in beginsel in overleg met 
de begunstigde landen vastgesteld. In het 
kader van het partnerschap worden de 
passende nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, evenals andere 
belanghebbenden, het maatschappelijk 
middenveld, de sociale partners en andere 
niet-overheidsactoren betrokken bij het 
opstellen, uitvoeren en controleren van de 
EU-steun.

2. De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening wordt in beginsel in overleg met 
de begunstigde landen vastgesteld. In het 
kader van het partnerschap worden de 
passende nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, evenals andere 
belanghebbenden, het maatschappelijk 
middenveld, de sociale partners en andere 
niet-overheidsactoren, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van vrouwen- en 
jongerenorganisaties, betrokken bij het 
opstellen, uitvoeren en controleren van de 
EU-steun.
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Bij de programmering wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
capaciteitsopbouw in het maatschappelijk 
middenveld, met name ten aanzien van 
vrouwen- en jongerenorganisaties in de 
partnerlanden, waarbij onder meer wordt 
ingezet op meer contact en samenwerking 
met hun tegenhangers in de EU, alsook op 
de uitwisseling van beste praktijken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. In geval van crisis, bedreiging van de 
democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten 
of de fundamentele vrijheden of bij een door 
de mens of de natuur veroorzaakte ramp 
kunnen de strategiedocumenten ad hoc 
worden herzien. Bij een dergelijke 
spoedprocedure moet de samenhang tussen 
de EU-steun uit hoofde van deze verordening 
en de steun uit hoofde van andere financiële 
instrumenten van de EU worden 
gewaarborgd. Een dergelijke spoedprocedure 
kan leiden tot de vaststelling van herziene 
programmeringsdocumenten. In dat geval 
stuurt de Commissie de herziene 
programmeringsdocumenten binnen één 
maand na goedkeuring ter informatie aan het 

9. In geval van crisis, bedreiging van de 
democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten 
- met inbegrip van vrouwenrechten - of de 
fundamentele vrijheden of bij een door de 
mens of de natuur veroorzaakte ramp kunnen 
de strategiedocumenten ad hoc worden 
herzien. Bij een dergelijke spoedprocedure 
moet de samenhang tussen de EU-steun uit 
hoofde van deze verordening en de steun uit 
hoofde van andere financiële instrumenten 
van de EU worden gewaarborgd. Een 
dergelijke spoedprocedure kan leiden tot de 
vaststelling van herziene 
programmeringsdocumenten. In dat geval 
stuurt de Commissie de herziene 
programmeringsdocumenten binnen één 
maand na goedkeuring ter informatie aan het 
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Europees Parlement en de Raad. Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bepalingen inzake de 
opschorting van de hulp die zijn opgenomen 
in de met de partnerlanden en -regio's 
gesloten partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 
Commissie een land dat de beginselen met 
betrekking tot democratie, de rechtsstaat en
de eerbiediging van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden niet eerbiedigt, uit tot 
overleg om een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden, behalve in 
bijzonder dringende gevallen. Als dit overleg 
niet tot een voor beide partijen aanvaardbare 
oplossing leidt, als overleg wordt geweigerd 
of in bijzonder dringende gevallen, kan de 
Raad passende maatregelen treffen 
overeenkomstig artikel 215, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; dit kan gehele of 
gedeeltelijke opschorting van de hulp 
omvatten.

Onverminderd de bepalingen inzake de 
opschorting van de hulp die zijn opgenomen 
in de met de partnerlanden en -regio's 
gesloten partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, nodigt de 
Commissie een land dat de beginselen met 
betrekking tot democratie, de rechtsstaat,
mensenrechten - met inbegrip van 
vrouwenrechten - en fundamentele vrijheden 
niet eerbiedigt, uit tot overleg om een voor 
beide partijen aanvaardbare oplossing te 
vinden, behalve in bijzonder dringende 
gevallen. Als dit overleg niet tot een voor 
beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, 
als overleg wordt geweigerd of in bijzonder 
dringende gevallen, kan de Raad passende 
maatregelen treffen overeenkomstig artikel 
215, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; dit kan 
gehele of gedeeltelijke opschorting van de 
hulp omvatten.

Or. en


