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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen strävar efter att främja, 
utveckla och befästa värderingarna frihet, 
demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna 
samt principerna om jämlikhet och 
rättsstatsprincipen, på vilka den är grundad, 
genom dialog och samarbete med 
tredjeländer.

(3) Unionen strävar efter att främja, 
utveckla och befästa värderingarna frihet, 
demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna, 
respekt för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt principerna om jämlikhet och 
rättsstatsprincipen, på vilka den är grundad, 
genom dialog och samarbete med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken erbjuder unionen sina 
grannländer privilegierade förbindelser, 
som bygger på ett ömsesidigt engagemang 
för och främjande av värderingarna 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning 
och principerna om marknadsekonomi och 
hållbar utveckling.

(5) Inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken erbjuder unionen sina 
grannländer privilegierade förbindelser, 
som bygger på ett ömsesidigt engagemang 
för och främjande av värderingarna 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning 
och principerna om marknadsekonomi och 
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hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Jämlikhet mellan könen och åtgärder 
mot diskriminering bör vara ett 
övergripande mål för alla åtgärder som 
vidtas inom ramen för denna förordning.

(21) Jämlikhet mellan könen och åtgärder 
mot diskriminering bör vara ett 
övergripande mål för alla åtgärder som 
vidtas inom ramen för denna förordning, 
med tanke på den roll som kvinnor spelar 
i övergångar till demokrati. För att stärka 
kvinnors ställning i partnerländerna bör 
man särskilt stödja kvinnoorganisationer 
och det civila samhället, 
kapacitetsuppbyggnad, inledande av 
samarbete mellan kvinnoorganisationer i 
EU och deras motsvarigheter i 
partnerländerna samt utbyte av bästa 
praxis och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Främjande av kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
ökat antal kvinnor i det politiska och 
ekonomiska beslutsfattandet, i 
utbildningar och på arbetsmarknaden för 
att bidra till ökad egenmakt för kvinnor, 
garantier om nolltolerans mot kvinnor 
och skydd av kvinnor som utsatts för våld, 
bekämpande av straffrihet, 
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människohandel och tvångsäktenskap, 
respekt för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter samt främjande av det 
civila samhällets engagemang för att nå 
dessa mål och för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i syfte att skapa 
verklig demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppnåendet av dessa mål ska framför 
allt mätas med användning av 
EU:s periodiska rapporter om 
genomförandet av politiken, samt, när det 
gäller punkterna 2 a, d och e, de relevanta 
indikatorer som fastställts av 
internationella organisationer och andra 
berörda organ, när det gäller punkterna 2 b, 
c och d, partnerländernas anammande av 
EU:s regelverk, när så är relevant, och när 
det gäller punkterna 2 c och f, antalet 
relevanta avtal och samarbetsåtgärder. 
Indikatorerna kommer att omfatta bland 
annat demokratiska val som övervakas på 
lämpligt sätt, korruptionsnivån, 
handelsflöden samt indikatorer som gör det 
möjligt att mäta interna ekonomiska 
klyftor, inbegripet sysselsättningsnivåer.

3. Uppnåendet av dessa mål ska framför 
allt mätas med användning av 
EU:s periodiska rapporter om 
genomförandet av politiken, samt, när det 
gäller punkterna 2 a, aa, d och e, de 
relevanta indikatorer som fastställts av 
internationella organisationer och andra 
berörda organ, när det gäller punkterna 2 b, 
c och d, partnerländernas anammande av 
EU:s regelverk, när så är relevant, och när 
det gäller punkterna 2 c och f, antalet 
relevanta avtal och samarbetsåtgärder. 
Indikatorerna kommer att omfatta bland 
annat demokratiska val som övervakas på 
lämpligt sätt, korruptionsnivån, 
handelsflöden samt indikatorer som gör det 
möjligt att mäta interna ekonomiska 
klyftor, inbegripet sysselsättningsnivåer.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det unionsstöd som enligt denna 
förordning ges till varje partnerland ska 
differentieras i form och belopp med 
hänsyn till partnerlandets engagemang för 
reformer och dess framsteg när det gäller 
att genomföra dessa reformer. 
Differentieringen ska avspegla 
ambitionsnivån i landets partnerskap med 
unionen, landets framsteg när det gäller att 
skapa en djupgående och hållbar 
demokrati, dess framsteg i genomförandet 
av överenskomna reformmål, och dess 
behov och förmåga, samt de potentiella 
effekterna av unionens stöd.

1. Det unionsstöd som enligt denna 
förordning ges till varje partnerland ska 
differentieras i form och belopp med 
hänsyn till partnerlandets engagemang för 
reformer och dess framsteg när det gäller 
att genomföra dessa reformer. 
Differentieringen ska avspegla 
ambitionsnivån i landets partnerskap med 
unionen, landets framsteg när det gäller att 
skapa en djupgående och hållbar demokrati 
liksom att uppnå jämställdhet mellan 
kvinnor och män, dess framsteg i 
genomförandet av överenskomna 
reformmål, och dess behov och förmåga, 
samt de potentiella effekterna av unionens 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens stöd enligt denna förordning ska 
i regel fastställas i partnerskap med 
mottagarna. Partnerskapet ska där så är 
lämpligt inbegripa nationella, regionala och 
lokala myndigheter, andra berörda parter, det 
civila samhället, arbetsmarknadens 
organisationer, och andra icke-statliga aktörer 
vid utarbetandet, genomförandet och 
övervakningen av unionsstödet.

2. Unionens stöd enligt denna förordning ska 
i regel fastställas i partnerskap med 
mottagarna. Partnerskapet ska där så är 
lämpligt inbegripa nationella, regionala och 
lokala myndigheter, andra berörda parter, det 
civila samhället, arbetsmarknadens 
organisationer, och andra icke-statliga 
aktörer, inklusive representanter för 
kvinnoorganisationer och 
ungdomsorganisationer vid utarbetandet, 
genomförandet och övervakningen av 
unionsstödet.
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Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I samband med programplaneringen 
ska särskild hänsyn tas till 
kapacitetsuppbyggnad i det civila 
samhället, framför allt vad gäller 
kvinnoorganisationer och 
ungdomsorganisationer i 
partnerländerna, bl.a. ska kontakterna 
och samarbetet med deras motsvarigheter 
i EU samt utbytet av bästa praxis 
underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I händelse av kris eller hot mot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna eller vid 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan får en särskild översyn 
utföras av programplaneringsdokumenten. 
Denna översyn i ett nödläge ska garantera 
att samstämmigheten mellan det 
unionsstöd som ges enligt denna 
förordning och stöd som ges enligt andra 
finansieringsinstrument unionen bibehålls. 
En sådan översyn kan leda till att 
reviderade programplaneringsdokument 
antas. Om så är fallet ska kommissionen 
översända de reviderade 

9. I händelse av kris eller hot mot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, inklusive 
kvinnors rättigheter, eller vid 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade 
av människan får en särskild översyn 
utföras av programplaneringsdokumenten. 
Denna översyn i ett nödläge ska garantera 
att samstämmigheten mellan det 
unionsstöd som ges enligt denna 
förordning och stöd som ges enligt andra 
finansieringsinstrument unionen bibehålls. 
En sådan översyn kan leda till att 
reviderade programplaneringsdokument 
antas. Om så är fallet ska kommissionen 
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programplaneringsdokumenten till 
Europaparlamentet och rådet för kännedom 
inom en månad efter antagandet.

översända de reviderade 
programplaneringsdokumenten till 
Europaparlamentet och rådet för kännedom 
inom en månad efter antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser om tillfälligt upphävande av 
stödet som fastställs i avtal om partnerskap 
och samarbete eller associeringsavtal med 
partnerländerna eller partnerregionerna, 
ska unionen, om ett partnerland inte följer 
principerna om demokrati, rättsstaten och 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, uppmana 
det berörda landet att hålla samråd i syfte 
att finna en lösning som är godtagbar för 
bägge parter, utom i särskilt brådskande 
fall. Om samrådet med det berörda landet 
inte leder till en lösning som är godtagbar 
för bägge parter, eller om samråd vägras 
eller i särskilt brådskande fall, får rådet 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med 
artikel 215.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, vilka kan omfatta 
tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av 
unionens stöd.

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser om tillfälligt upphävande av 
stödet som fastställs i avtal om partnerskap 
och samarbete eller associeringsavtal med 
partnerländerna eller partnerregionerna, 
ska unionen, om ett partnerland inte följer 
principerna om demokrati, rättsstaten och 
respekten för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, inklusive 
kvinnors rättigheter, uppmana det berörda 
landet att hålla samråd i syfte att finna en 
lösning som är godtagbar för bägge parter, 
utom i särskilt brådskande fall. Om 
samrådet med det berörda landet inte leder 
till en lösning som är godtagbar för bägge 
parter, eller om samråd vägras eller i 
särskilt brådskande fall, får rådet vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med 
artikel 215.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, vilka kan omfatta 
tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av 
unionens stöd.

Or. en


