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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 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter i allt 
högre grad införlivas i alla befintliga 
finansieringsinstrument för externt bistånd, 
men unionens bistånd inom ramen för 
denna förordning kommer ha en särskild 
kompletterande och ny roll, eftersom det är 
övergripande till sin natur och inte är 
beroende av samtycke från tredjeländernas 
regeringar och andra offentliga 
myndigheter. Detta kommer att möjliggöra 
samarbete med det civila samhället i 
känsliga människorätts- och 
demokratifrågor, och ge den flexibilitet 
som krävs för anpassning till föränderliga 
omständigheter. Det kommer också att 
innebära att unionen får kapacitet att 
formulera och stödja särskilda mål och 
åtgärder på internationell nivå som inte är 
bundna till vare sig särskilda geografiska 
områden eller särskilda kriser, något som 
kan kräva samarbete över nationsgränserna 
eller inbegripa insatser såväl inom unionen 
som i en rad tredjeländer. Dessutom 
tillhandahåller förordningen en nödvändig 
ram för insatser som kräver konsekvens i 
politiken, till exempel stöd till 
Europeiska unionens oberoende 
valövervakningsuppdrag, ett enhetligt 
förvaltningssystem och gemensamma 
verksamhetsnormer.

(13) Visserligen måste målen i fråga om 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet i allt högre grad införlivas i 
alla befintliga finansieringsinstrument för 
externt bistånd, men unionens bistånd inom 
ramen för denna förordning kommer ha en 
särskild kompletterande och ny roll, 
eftersom det är övergripande till sin natur 
och inte är beroende av samtycke från 
tredjeländernas regeringar och andra 
offentliga myndigheter. Detta kommer att 
möjliggöra samarbete med det civila 
samhället i känsliga människorätts- och 
demokratifrågor, och ge den flexibilitet 
som krävs för anpassning till föränderliga 
omständigheter. Det kommer också att 
innebära att unionen får kapacitet att 
formulera och stödja särskilda mål och 
åtgärder på internationell nivå som inte är 
bundna till vare sig särskilda geografiska 
områden eller särskilda kriser, något som 
kan kräva samarbete över nationsgränserna 
eller inbegripa insatser såväl inom unionen 
som i en rad tredjeländer. Dessutom 
tillhandahåller förordningen en nödvändig 
ram för insatser som kräver konsekvens i 
politiken, till exempel stöd till 
Europeiska unionens oberoende 
valövervakningsuppdrag, ett enhetligt 
förvaltningssystem och gemensamma 
verksamhetsnormer.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Unionen kommer att ägna särskild 
uppmärksamhet åt länder och 
nödsituationer där risken för kränkning av 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna är störst och där 
bristen på respekt för dessa rättigheter och 
friheter är särskilt uttalad och systematisk.
I sådana situationer kommer de politiska 
prioriteringarna vara att främja respekten 
för relevanta internationella lagar, att på ett 
konkret sätt tillhandahålla stöd och verktyg 
för det lokala civila samhället samt att 
bidra till dess arbete, som utförs under 
mycket svåra omständigheter. I 
konfliktsituationer kommer unionen att 
främja att alla stridande parter fullgör sina 
rättsliga skyldigheter enligt internationell 
humanitär rätt, i enlighet med relevanta 
EU-riktlinjer.

(14) Unionen kommer att ägna särskild 
uppmärksamhet åt länder och 
nödsituationer där risken för kränkning av 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna är störst och där 
bristen på respekt för dessa rättigheter och 
friheter är särskilt uttalad och systematisk.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
våld mot kvinnor i konfliktsituationer. I 
sådana situationer kommer de politiska 
prioriteringarna vara att främja respekten 
för relevanta internationella lagar, att på ett 
konkret sätt tillhandahålla stöd och verktyg 
för det lokala civila samhället samt att 
bidra till dess arbete, som utförs under 
mycket svåra omständigheter. I 
konfliktsituationer kommer unionen att 
främja att alla stridande parter fullgör sina 
rättsliga skyldigheter enligt internationell 
humanitär rätt, i enlighet med relevanta 
EU-riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) verka för att män och kvinnor deltar på 
lika villkor i det civila samhället, 
näringslivet och politiken och främja 
principen om lika möjligheter för kvinnor 
och män, samt kvinnors deltagande och 

vi) verka för att män och kvinnor deltar på 
lika villkor i det civila samhället, 
näringslivet och politiken och främja 
principen om lika möjligheter för kvinnor 
och män, samt kvinnors deltagande och 
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kvinnlig representation i politiska 
sammanhang,

kvinnlig representation i politiska 
sammanhang, genom att uppmuntra dem 
att ställa upp som kandidater vid val och 
att använda sin rösträtt,

Or. en

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) kampen mot rasism och 
främlingsfientlighet samt alla former av 
diskriminering, inbegripet diskriminering 
på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller 
socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) kvinnors rättigheter i enlighet med 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och dess 
frivilliga protokoll, inbegripet åtgärder för 
att bekämpa könsstympning av kvinnor, 
tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott, 
människohandel samt alla andra former av 
våld mot kvinnor,

vi) kvinnors rättigheter i enlighet med 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och dess 
frivilliga protokoll, inbegripet åtgärder för 
att bekämpa könsstympning av kvinnor, 
tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott, 
människohandel, sexuellt våld, inklusive 
”korrigerande våldtäkter”, våld i hemmet 
samt alla andra former av våld mot 
kvinnor,
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Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) barnets rättigheter i enlighet med 
FN-konventionen om barnets rättigheter 
och dess frivilliga protokoll, inbegripet 
kampen mot barnarbete, handel med barn 
och barnprostitution samt rekrytering och 
användning av barnsoldater,

vii) barnets rättigheter i enlighet med 
FN-konventionen om barnets rättigheter 
och dess frivilliga protokoll, inbegripet 
kampen mot barnarbete, handel med barn 
och barnprostitution, sexualisering av 
flickor samt rekrytering och användning av 
barnsoldater,

Or. en

Ändringsförslag 7

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, lika många kvinnor som män,

Or. en


