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Grundlæggende rettigheder: Europas Hjerte.

Dette indlæg til kampagnen er udarbejdet af Den europæiske faglige Samarbejdsorganisation og Platformen
for europæiske NGO’er på det sociale område for at sætte gang i en debat blandt vore medlemmer. Vi
lancerer en fælles kampagne i Unionens 15 medlemslande med henblik på at involvere vore medlemmer og
høre deres synspunkter, således at vi velinformeret vil kunne gøre indsigelse over for det EU-konvent, der skal
udarbejde det europæiske charter om grundlæggende menneskerettigheder.

De sociale følger af gennemførelsen af ØMU’en og indførelsen af euro’en understøtter vigtigheden af at sikre
de grundlæggende rettigheder på det europæiske plan. Vi mener, at de grundlæggende rettigheder er uund-
værlige med hensyn til opbygningen af den sociale union og med hensyn til at værne om og udvikle den euro-
pæiske sociale model. Indføjelsen af rettighederne er ligeledes vigtig set i lyset af udvidelsen. Det er nød-
vendigt at respektere de grundlæggende rettigheder for at realisere et Borgernes Europa.

Det er blevet tid til at handle. Et charter der garanterer borgerlige, sociale, økonomiske, politiske og kulturelle
rettigheder vil imødegå den apati og skepsis, der synes at være almindelig udbredt. Det er blevet tid til at
bringe idealer tilbage til Europa.

Der er folk, der hævder, at det ikke er nødvendigt med et nyt charter, da vi allerede har den europæiske kon-
vention om menneskerettigheder og den europæiske socialpagt. Men disse tekster dækker ikke tilstrækkelig
bredt og kan heller ikke håndhæves juridisk i tilstrækkelig grad til at garantere det samlede omfang af borger-
lige, politiske, sociale og økonomiske rettigheder. Et EU-charter om grundlæggende menneskerettigheder vil
for første gang give alle, der lever inden for EU en fælles ramme for vidtrækkende rettigheder, der kan hånd-
hæves.

Dette kampagneindlæg sigter ikke på at være en endelig tekst. Det har til hensigt at informere og inspirere til
debat. Vi vil i løbet af de kommende måneder afholde konferencer, seminarer og møder i alle EU’s medlem-
slande for at diskutere, hvilke rettigheder der skal optræde i EU-charteret om grundlæggende rettigheder og,
hvorledes disse rettigheder skal kunne håndhæves juridisk.

Europas fremgang er blevet skabt på baggrund af en balancegang mellem behovet for at være økonomisk
konkurrencedygtige og behovet for at sikre et samfund, der er baseret på solidaritet og hvor alle har adgang til
de grundlæggende sociale rettigheder. Denne balance trues nu af globaliseringen og må genoprettes ved at
sikre, at de samlede borgerlige, politiske, sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder garanteres for alle. Det
er blevet tid til at give de grundlæggende rettigheder en plads midt i hjertet af Europa.
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INDLEDNING

På Det Europæiske Råds møde i juni 1999 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et Charter for
grundlæggende rettigheder for Europa. Opbakningen til det europæiske integrationsprojekt var blevet sat på
spil på grund af de sociale følger af indførelsen af den fælles mønt og den endelige indførelse af det Indre
marked. Borgerne havde mistet tiltroen til Europa. Det var blevet vigtigt igen at fremhæve den sociale
dimension ved den europæiske integration ved at understrege vigtigheden af at beskytte de grundlæggende
rettigheder på det europæisk plan.

Man debatterede formen på det charter, der skulle udarbejdes. Skulle det være en almindelig bekendtgørelse,
eller skulle det være en retsligt bindende samling af rettigheder, der utvetydigt kunne  beskytte og fremme
menneskerettighederne inden for Unionen. EU-lederne var af forskellige meninger. På mødet  blev der derfor
ikke taget stilling til det vanskelige spørgsmål omkring charterets status, og man udskød beslutningen herom til
et senere tidspunkt. På Det Europæiske Råds møde i Tampere i Finland i oktober samme år blev det derefter
besluttet, at der skulle oprettes et konvent, der skulle bestå af nationale og europæiske parlamentarikere såvel
som af regeringsrepræsentanter, der skulle udarbejde charteret for rettigheder.

Dette konvent vil holde møder med jævne mellemrum i løbet af år 2000 og vil rådføre sig med en bred vifte af
organisationer fra det civile samfund, før udarbejder og vedtager charteret til oktober i år. Det skal derefter
godkendes af Europa-Parlamentet og Kommissionen i god tid før EU-topmødet i december, der holdes i Nice i
Frankrig.

Der er i de senere år gjort betydelige fremskridt med hensyn til at anerkende vigtigheden af de grundlæggende
rettigheder inden for Unionen.   I Amsterdam-traktaten hedder det, «at Unionen bygger på principperne
om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles»1 Det fastslås
ligeledes, at «Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den
europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i
Rom den 4. november 1950, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige
traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten». 2 EF-domstolen får ydermere - i henhold til
Unionstraktatens artikel 46, der omhandler domstolens jurisdiktion – kompetence til at træffe afgørelse om EU-
institutionernes handlinger vedrørende den europæiske konvention om menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder (Det europæiske Råd 1950).

Med Amsterdam-traktaten har Unionen en bindende forpligtelse til at respektere den europæiske konvention
om menneskerettigheder3. Medlemsstaterne skal ligeledes respektere princippet om “frihed, demokrati og re-
spekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet”, som Un-
ionen er bygget på.4

                                                
1 Art. 6.1, Unionstraktaten.
2 Art. 6.2, Unionstraktaten.
3 Art. 6.2, Unionstraktaten.
4 Art. 6.1, Unionstraktaten.
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Amsterdam-traktaten fastsætter et politisk snarere end et retsligt håndhævelsesmiddel i tilfælde af, at en
medlemsstat groft overtræder Unionens grundlæggende principper.1 I henhold til Unionstraktatens artikel 7 har
Rådet mulighed for at suspendere visse rettigheder for en medlemsstat, som f.eks. at suspendere retten til at
stemme i Rådet. EF-domstolen har kun kompetence til at dømme i de sager vedrørende overholdelse af men-
neskerettighederne, der vedrører Unionen eller dens institutioners aktiviteter.

Maastricht-traktaten og Amsterdam-traktaten gjore store fremskridt i spørgsmålet om beskyttelse af de
grundlæggende rettigheder inden for Den Europæiske Union. Blandt de vigtigste bestemmelser kan nævnes:

•  EF-Traktatens artikel 13 vedrørende enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoners ret til ikke at blive
udsat for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder
eller seksuel orientering.

•  Indføjelse i traktaterne af henvisninger til fællesskabspagten af 1989 om arbejdstagernes grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og til den europæiske socialpagt (Torino, 1961). (EF-
traktatens artikel 136).

•  Anerkendelse af et unionsborgerskab og tildeling af rettigheder – såsom retten til fri bevægelighed, retten
til at stemme ved lokale og europæiske valg samt retten til at indgive andragender. (Artikel 17 til 22 i EF-
traktaten).

•  EF-traktatens artikel 137, hvori Unionen tildeles kompetence til at iværksætte programmer til bekæmpelse
af fattigdom og fremmelse af  social indslusning.

På trods af dette fremskridt er det nødvendigt for den europæiske integrationsproces med dennes tydelige
følger for menneskerettighederne, at man tildeler de europæiske borgere og arbejdstagere en effektiv og reel
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, og at man eksplicit fremsætter disse rettigheder i én sammen-
hængende tekst.

De grundlæggende rettigheder er uundværlige både med hensyn til at styrke Den europæiske Unions sociale
dimension og med hensyn til at værne om og udvikle den europæiske sociale model. Charterets indføjelse i
traktaterne er af største vigtighed set i lyset af den kommende udvidelse af Unionen.

Den Europæiske Union gør sig gældende som en af hovedaktørerne på den globale scene. Rådet, Parla-
mentet og Kommissionen påkalder ofte behovet for at fremme menneskerettighederne, som det er vedtaget
gennem erklæringer, pagter og konventioner, opstillet af de Forenede Nationer og deres institutioner. Det eu-
ropæiske Råd har fremført, at Europa bør være en klar fortaler for menneskerettighederne. Respekten for de
grundlæggende rettigheder skal blive være en integreret og sammenhængende del af Unionen og medlem-
sstaternes forpligtelser og fordringer overfor handelsforbindelser og udenlandske relationer.

Menneskerettighederne er udelelige. Man bør indføje de samlede rettigheder - borgerlige, politiske, økonomi-
ske, sociale og kulturelle samt faglige rettigheder - i traktaten på bindende vis. Et EU-charter for grundlæg-
gende rettigheder, der begrænser sig til at være en højtidelig politisk erklæring vil ikke opfylde de krav, der

                                                
1 Art. 6.1, Unionstraktaten.
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stilles i øjeblikket med hensyn til målsætningerne for den europæiske konstruktion, udvidelsen af Unionen og
vores globale rolle. Og endnu vigtigere - en sådan højtidelig politisk erklæring vil ikke genoprette vore med-
europæeres tiltro til at vi, ved siden af den økonomiske og monetære union, har til hensigt at lægge lige så
stor vægt på den sociale dimension ved den europæiske integration, der skal fokusere på det enkelte individ.

Respekten for de grundlæggende rettigheder er af afgørende betydning for at realisere et Borgernes
Europa.
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ET CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER FOR EUROPA

1.        GENERELLE  PRINCIPPER.
Rettighedernes indføjelse i Traktaten skal være i overensstemmelse med, og respektere, de grundlæggende
rettigheder, som de er defineret i:

- Verdenserklæringen om menneskerettighederne (FN 1948) og relevante konventioner (ICCPR (den
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder) & ICESCR (den internationale
konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder) 1966).

- Den europæiske konvention om menneskerettigheder (Det europæiske Råd, 1950).
- Den reviderede europæiske socialpagt (Det europæiske Råd, 1996).
- Fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale

rettigheder (Den Europæiske Union, 1989).
- ILO-konventionerne (den internationale arbejdsorganisations konventioner) som der henvises til i ILO-

erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder med hensyn til beskæftigelse (1998).
- Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (FN, 1979).
- Konventionen om barnets rettigheder (FN, 1989).
- Konventionen om flygtninges retsstilling (FN, 1951) og dens protokol (FN, 1967).

De generelle principper, der er fælles for alle medlemsstater, afspejler de forpligtelser, medlemsstaterne har
underlagt sig ved disse instrumenter og binder dem formelt til en række forpligtelser. Medlemsstaterne og
Unionen bør derfor påtage sig et fælles ansvar for håndhævelsen af de rettigheder, der findes i disse
instrumenter.

De rettigheder, der skal inkluderes i traktaten, skal garanteres i hele området for Den Europæiske Union. De
bør anses for at være et minimum af beskyttelse og er således en minimumsgaranti. De bør ikke anvendes til
at underminere rettigheder, der allerede eksisterer inden for Den Europæiske Union eller i medlemsstaterne
og som kan bygge på lovgivning eller kollektive aftaler. Charteret skal ikke opstille rettigheder, der vil føre til
tilbageskridt i forhold til de rettigheder, der allerede er vedtaget gennem FN eller dets institutioner eller gen-
nem Det europæiske Råd. De skal ikke ligge under de internationale standarder.

De rettigheder, der skal inkluderes i traktaten, skal i princippet være til rådighed for alle borgere i en medlem-
sstat såvel som for tredjelandsstatsborgere, der er lovligt bosiddende i en medlemsstat i for Unionen. Et sær-
ligt afsnit af dette indlæg vil omhandle rettighederne for andre enkeltpersoner, der opholder sig på Unionens
område.

Den Europæiske Union skal ligeledes for at understrege menneskerettighedernes udelelighed og i en
atmosfære af paneuropæisk politisk samhørighed forpligte sig til at tilslutte sig den europæiske konvention om
menneskerettigheder (inklusive protokoller) samt den reviderede europæiske socialpagt.
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Retslige indvirkninger: håndhævelse og jurisdiktion.

Alle de rettigheder, der skal medtages i EF-traktaten og i Unionstraktaten, skal være underlagt en
håndhævelse enten på et individuelt eller et kollektivt plan og i henhold til følgende principper:

a) Retsssystemet i hver enkelt medlemsstat vil have kompetence med hensyn til håndhævelsen af de
grundlæggende rettigheder, der ikke er beskyttet af nogen særlig EU-bestemmelse. Dette udelukker dog
ikke, at en politisk sanktionsmekanisme kan tages i brug ved grove overtrædelser af
menneskerettighederne.

b) EF-domstolen skal have kompetence i overensstemmelse med de nuværende procedurer med hensyn til
håndhævelsen af EU-bestemmelser inden for Unionen og med hensyn til gennemførelsen af både fæl-
lesskabs- og Unionslovgivning på nationalt plan.

c) EF-domstolen skal have kompetence vedrørende grænseoverskridende rettigheder,  som f.eks. retten til
fri bevægelighed og grænseoverskridende faglige rettigheder.

EF-domstolen skal ved sin retspraksis tage hensyn til den gældende retspraksis, der er indført af andre
kompetente, internationale organer under FN, ILO eller Det europæiske Råd for at undgå, at EF-domstolen
træffer afgørelser, der ville resultere i, at den opnåede beskyttelse blev reduceret.

Ethvert tilfælde af regres vedrørende fortolkningen og/eller håndhævelsen af disse rettigheder overfor
kompetente organer, der er oprettet under internationale menneskerettighedsinstrumenter uden for EU-regi,
kan ikke overføres i første instans eller appelleres til EF-domstolen.

EU kan vedtage foranstaltninger til fremme af medlemsstaternes gennemførelse af tiltag vedrørende de bin-
dende politiske målsætninger eller de programmæssige rettigheder, der er vedtatet i nærværende dokument.

Rådet skal, efter at have rådført sig med de øvrige europæiske institutioner, arbejdsmarkedets partnere og de
europæiske NGO’er og herefter vedtage en fem-års-plan vedrørende gennemførelsen af de sociale program-
mæssige rettigheder. Denne plan skal fastsætte tidsplanen samt procedurerne og mekanismerne for hånd-
hævelse. Kommissionen bør forelægge udkastet til planen for Rådet inden for et år efter ratificeringen af trak-
taten. Kommissionen vil udarbejde rapporter med mellemrum og forberede en opfølgningsplan, der skal ved-
tages i slutningen af den første fem-års-periode.
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2.           EKSPLICITTE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

2. 1 Borgerlige og politiske rettigheder.

De borgerlige og politiske rettigheder, der er opstillet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, i den
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (FN) og i den europæiske konvention om
menneskerettigheder (Det europæiske Råd) skal garanteres inden for hele Den Europæiske Union.

De følgende borgerlige og politiske rettigheder gælde for alle borgere inden for Den europæiske Union og for
alle tredjelandsstatsborgere, der er lovligt bosiddende i en af medlemsstaterne af Unionen:

•  Ingen skal idømmes dødsstraf.
•  Ingen skal udsættes for tortur eller en umenneskelig eller vanærende behandling.
•  Fri meningstilkendegivelse, religionsfrihed, ytringsfrihed, udtryksfrihed samt fri ejendomsret.
•  Fri foreningsdannelse, ret til fri fremstilling og fri handling på det lokale, nationale og europæiske plan.
•  Retten til at leve og ret til beskyttelse af privatlivet.
•  Alle har lighed for loven og skal effektivt og uden forskelsbehandling nyde godt af alle de rettigheder,

der er opstillet i traktaten.
•  Alle har ret til lige behandling og lige muligheder uden forskelsbehandling på grund af køn, social, ra-

cemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap eller seksuel orientering.

Rettigheder i tilknytning til borgerskab.

I traktaterne defineres en unionsborger som enhver enkeltperson, der er statsborger i en medlemsstat. Det
hedder endvidere, at unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab, og at det ikke skal
træde i stedet for dette. (Art. 17 i EF-traktaten).

Følgende rettigheder skal garanteres:
•  Alle borgere skal have ret til frit at bevæge sig, bosætte sig og arbejde inden for hele Unionens område.
•  Et unionsborgerskab indebærer ligeledes en effektiv direkte eller indirekte deltagelse via de

repræsentative europæiske institutioner (Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg,
Regionsudvalget). Tredjelandsstatsborgere skal efter en nærmere bestemt periode, hvori de har været
lovligt bosiddende inden for Unionen, opnå retten til at stemme ved lokale og europæiske valg.

•  Retten til borgerskab kræver, at der er gennemsigtighed i beslutningsprocessen og fri adgang til
informationer.

•  Alle har ret til at få adgang til og mulighed for at korrigere de administrative dokumenter eller
oplysninger, der vedrører dem. (Undtagelser fra denne regel bør defineres ved lov).

•  Retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet.
•  Den individuelle og kollektive ret til at anfægte de europæiske institutioners handlinger og mangler med

mulighed for at søge regres overfor domstolene.   
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Traktaten anerkender vigtigheden af den sociale dialog mellem faglige organisationer og
arbejdsgiverforeninger både inden for en sektor og på tværs af sektorer. Denne dialog kan ligeledes udvides til
at omfatte aftaler på tværs af grænserne. Man bør nu opstille retten til europæiske overenskomstaftaler.

Retten til høringer af de europæiske NGO’er må anerkendes og føre til, at der oprettes en struktureret civil
dialog.

Rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der er lovligt bosiddende inden for Den Europæiske Union.

Tredjelandsstatsborgere, der er lovligt bosiddende inden for EU, bør behandles på lige fod med EU-borgere
med hensyn til borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, inklusiv retten til fri
bevægelighed.

Unionen og medlemsstaterne bør indføre koordinerede foranstaltninger til at bekæmpe alle former for for-
skelsbehandling og til at sikre, at lige behandling fremmes.

Rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig på Unionens område uden at være
lovmæssigt bosiddende.

Unionen skal føre tilsyn med, at retten til asyl overholdes, som den er defineret i Genève-konventionen af
1951 og dens protokol af 1967. Medlemsstaterne skal indføre koordinerede foranstaltninger for at denne ret-
tighed sikres fuldt ud.

Alle personer, der opholder sig på Unionens område, skal garanteres de følgende rettigheder uden forskels-
behandling på grund af køn, race, social eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel
orientering:

•  Retten til at leve og ret til beskyttelse af privatlivet. Ingen skal idømmes dødsstraf. Ingen skal udsættes
for tortur eller en umenneskelig eller vanærende behandling.

•  Retten til lægehjælp, rets- og advokatbistand og socialhjælp (mad og husly).
•  Retten til uddannelse for børn i skolealderen på lige fod med statsborgerne i det land, hvor de opholder

sig.
•  Retten til lighed for loven, retten til gennemsigtighed og til at forstå beslutninger, der vedrører dem samt

retten til adgang til et appelsystem.
•  Retten til foreningsdannelse og til at tage del i handlinger, der vedrører dem.

2.2. Sociale og økonomiske rettigheder.

Følgende sociale og økonomiske rettigheder skal garanteres:

•  Alle skal have ret til lige behandling og lige muligheder inden for alle livets og arbejdslivets områder,
uanset køn, race, social eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel
orientering.
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•  Alle er berettiget til social, rets- og økonomisk beskyttelse.
•  Alle enkeltpersoner har – uanset status – ret til en anstændig minimumsindtægt, der kan gøre dem og

deres familie i stand til at leve et værdigt liv, og som kan sikre deres sundhed og velvære.
•  Retten til social beskyttelse i tilfælde af arbejdsløshed.
•  Retten til socialhjælp og lægehjælp.
•  Alle har ret til et privatliv og til beskyttelse af personlige oplysninger.
•  Alle børn skal have de rettigheder, der er opstillet i konventionen om barnets rettigheder.

Alle børn har ret til beskyttelse af deres integritet og personlige udvikling samt ret til sikkerhed, uddannelse og
sundhed. Unionen og medlemsstaterne bør indføre alle nødvendige og effektive foranstaltninger til dels at
forbyde enhver form for børnearbejde, der kan være til fare for børnenes sundhed, sikkerhed eller moral og
garantere, at de to ILO-konventioner vedrørende børnearbejde overholdes. (ILO 138 og ILO 182).

Rettigheder på arbejdsområdet:

•  Arbejdstagere skal have den nationale og tværnationale ret til fri foreningsdannelse, frie
overenskomstforhandlinger og frie fagforeningsaktioner, inklusiv retten til solidaritetshandlinger og
strejker på tværs af grænserne.

•  Alle skal have ret til at tjene til livets ophold gennem deres arbejde, ret til frit at vælge deres
beskæftigelse og ret til gode og ordentlige arbejdsforhold samt ret til beskyttelse imod arbejdsløshed.

•  Alle har ret til lige betaling for lige arbejde uden forskelsbehandling.

•  Arbejdstagere skal have ret til en effektiv arbejdsmæssig beskyttelse af deres sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen.

•  Arbejdstagere skal have ret til oplysninger, rådgivning og deltagelse på arbejdspladsen på alle planer,
nationalt såvel som på tværs af grænserne.

Det er nødvendigt at gennemføre politiske tiltag, programmer og foranstaltninger for at give adgang til disse
direkte sociale rettigheder.
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3.        BINDENDE POLITISKE MÅLSÆTNINGER (PROGRAMMÆSSIGE RETTIGHEDER).

Programrettigheder er de rettigheder, der er afhængige af gennemførelsen af politiske programmer. Sådanne
rettigheder kræver passende politiske tiltag, programmer og foranstaltninger for at sikre, at de fremmes og
håndhæves, og at der er adgang til dem, samt at de er effektive.

Følgende programrettigheder skal garanteres:

•  Retten til at arbejde og til fuld beskæftigelse skal sikres ved fælles handlinger fra Unionen og dens
medlemsstaters side.

•  Retten til beskyttelse imod vilkårlig afskedigelse.
•  Retten til uddannelse og til livslang lærdom.
•  Retten til at vælge sit uddannelsessystem skal sikres inden for hele Unionens område.
•  Retten til eksamensbevisers lige gyldighed.
•  Retten til effektiv social beskyttelse og passende sundhedsbehandling.
•  Retten til en anstændig bolig.
•  Handicappede menneskers ret til programmer og foranstaltninger, der fremmer deres arbejdsmæssige og

sociale integration.
•  Ældre menneskers ret til at leve et anstændigt liv og deres berettigelse til en anstændig indkomst, hjælp til

pleje samt social beskyttelse.
•  Alle arbejdstageres ret til at have de nødvendige ressourcer ved pensionering til at opretholde en

anstændig levestandard.
•  Retten til en minimumspension, hvis størrelse regelmæssigt tages op til revision.
•  Enkeltpersoner og familiers ret til beskyttelse imod fattigdom og social udstødelse.
•  Alle samfundsmedlemmers ret til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er af afgørende

betydning for deres værdighed samt ret til fri personlig udvikling.
•  Forbrugerrettigheder (rimelige forhold omkring kredit, finansielle ydelser og tjenester af almen interesse

samt sunde og miljømæssigt fornuftige produkter).
•  Borgernes ret til at blive informeret og rådspurgt af de relevante myndigheder (europæiske, nationale eller

lokale) f.eks. om sager, der vedrører den offentlige sundhed, planlægning og forvaltning af et område,
miljøet og livskvaliteten.

•  Ret til adgang til ydelser af almen interesse unden forskelsbehandling.

Rådet bør behørigt rådføre sig med de øvrige europæiske institutioner, arbejdsmarkedets partnere og euro-
pæiske NGO’er og herefter vedtage en fem-års-plan vedrørende gennemførelsen af de sociale programret-
tigheder. Denne plan skal fastsætte tidsplanen samt procedurerne og mekanismerne til håndhævelse. Kom-
missionen bør forelægge udkastet til planen for Rådet inden for et år efter ratificeringen af traktaten. Kommis-
sionen skal arbejde jævnt fremad og udarbejde en follow-up plan, der skal vedtages i slutningen af den første
fem-års-periode.
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4.        MENNESKERETTIGHEDERNES PLADS I UNIONENS POLITIK UDEN FOR EU

Det fastsættes i traktaterne, at en af målsætningerne for Unionens og fællesskabets politik udadtil er “udvikling
og styrkelse af demokratiet og retsstaten, såvel som respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder.1 Unionens politik udadtil følger de retningslinier for fællesskabets politik, der er defineret i
artikel 177 og 178 ( i EF-traktaten), og skal således fremme de grundlæggende rettigheder, som de er opstillet
i FN og andre kompetente organisationers instrumenter.

For at opfylde dette skal Unionens aftaler med tredjelande indeholde en klausul, der gør det påkrævet at over-
holde de grundlæggende rettigheder, som de særligt er beskrevet i verdenserklæringen om menneskeret-
tigheder og i ILO-erklæringen om grundlæggende sociale og faglige rettigheder. Denne klausul skal ligeledes
være bindende inden for internationale forbindelser og forhandlinger inden for de multilaterale institutioner,
som Den Europæiske Union eller Det Europæiske Fællesskab er involveret i.

Unionen skal trække på de sociale garantier, der er opstillet i det almindelige præferencesystem med henblik
på at fremme tredjelandes forbud mod tvangsarbejde og de værste former for børnearbejde. Unionen skal li-
geledes inden for disse rammer fremme de særlige ILO-konventioner, der fastsætter retten til foreningsdan-
nelse, til overenskomstforhandlinger, børnearbejde, slave- og tvangsarbejdet, retten til ikke at udsættes for
forskelsbehandling samt retten til lige betaling.

Unionen skal sikre sig, at medlemsstaterne og ansøgerlandene ratificerer og håndhæver de af Det europæiske
Råds instrumenter, der vedrører de grundlæggende rettigheder (den europæiske konvention om mennesker-
ettigheder og den reviderede europæiske socialpagt) samt de internationale standarder, der er Generelle prin-
cipper til dette indlæg.  Unionen bør støtte oprettelsen og styrkelsen af et civilt samfund i disse ansøgerlande.

* * *

                                                
1 Art. 11 i Unionstraktaten & art. 177 og 178 i EF-traktaten.
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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