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2016/2020(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led ap 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ap) Rådet uppmanas att välkomna FN:s 

generalförsamlings antagande av den 

banbrytande resolutionen 68/304 av 

den 9 september 2014, i vilken det 

erkändes att alla länder har suverän rätt att 

omstrukturera sina statsskulder utan att 

detta motverkas eller hindras av åtgärder 

som utgår från en annan stat, och där det 

med oro konstaterades att det 

internationella finansiella systemet inte har 

någon sund rättslig ram för en korrekt och 

förutsebar omstrukturering av statsskulder 

– genom resolutionen inleddes en process 

för att anta en multilateral rättslig ram för 

omstrukturering av statsskulder; att 

uppmana hela FN-systemet att stötta denna 

process fullt ut; att uppmana EU och dess 

medlemsstater att aktivt medverka i denna 

process. 

ap) Rådet uppmanas att välkomna FN:s 

generalförsamlings antagande av den 

banbrytande resolutionen 68/304 av 

den 9 september 2014, i vilken det 

erkändes att alla länder har suverän rätt att 

omstrukturera sina statsskulder utan att 

detta motverkas eller hindras av åtgärder 

som utgår från en annan stat, och där det 

med oro konstaterades att det 

internationella finansiella systemet inte har 

någon sund rättslig ram för en korrekt och 

förutsebar omstrukturering av statsskulder 

– genom resolutionen inleddes en process 

för att anta en multilateral rättslig ram för 

omstrukturering av statsskulder; att 

uppmana hela FN-systemet att stötta denna 

process fullt ut; att uppmana EU och dess 

medlemsstater att aktivt medverka i denna 

process, särskilt inom ramen för det 

pågående arbetet för FN:s tillfälliga 

kommitté för omstrukturering av 

statsskulder. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 1 – led ara (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 ara) att främja internationellt samarbete 

om finansiella tjänster inom ramen för 

FN, t.ex. genom inrättande av ett 

permanent FN-forum för finansiella 

tjänster och en ständig internationell 

domstol för finansiella tjänster (ITFS), så 

att det blir möjligt att med anledning av 

oegentligheter rikta klagomål mot 

leverantörer av finansiella tjänster. 

Or. en 
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Punkt 1 – led awa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  awa) Rådet uppmanas att ta fasta på 

förslaget från ett antal internationella 

organisationer, internationella icke-

statliga organisationer och internationella 

nätverk som – i ljuset av sina omfattande 

erfarenheter av den så kallade 

Arriaformeln inom ramen för arbetet i 

FN:s säkerhetsråd – efterlyser ett 

införande av en allmän rätt till 

representation för icke-statliga aktörer i 

diskussionen av de frågor i FN som direkt 

berör dem. 

Or. en 
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Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. EU bör ta en ledande och aktiv roll i 

arbetet med att skapa ett FN som på ett 

verkningsfullt sätt kan främja globala 

lösningar, fred och säkerhet, utveckling, 

mänskliga rättigheter, demokrati samt en 

internationell ordning som bygger på 

rättsstatsprincipen. 

B. EU bör ta en ledande och aktiv roll i 

arbetet med att skapa ett FN som på ett 

verkningsfullt sätt kan främja globala 

lösningar, fred och säkerhet, utveckling, 

mänskliga rättigheter, demokrati, en 

internationell ordning som bygger på 

rättsstatsprincipen samt en miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling 

genom en utbyggnad av de sociala 

trygghetssystemen, full sysselsättning, 

anständigt arbete och upprätthållande av 

de rättigheter som fastställs i FN:s sociala 

pakt. 

Or. en 

 

 


