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KORT BEGRUNDELSE 

 Det fremtidige program for unionsborgerskab, rettigheder og værdier skal bidrage til at 

genstarte dialogen mellem europæerne og styrke den gensidige forståelse i en tid, hvor Europa 

oplever en stærkt stigende intolerance, som rejser tvivl om tilhørsforholdet til et fælles 

område. 

Ordføreren anerkender den synergiindsats, som Europa-Kommissionen har ydet for at tage 

hensyn til en restriktiv budgetsituation.  

Ordføreren mener dog, at det er mere nødvendigt end nogensinde at styrke det område, der 

blev dækket af det tidligere program "Europa for Borgerne", som har haft en mærkbar 

merværdi med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab, styrke følelsen af et fælles 

tilhørsforhold, tilskynde til medborgerskab og demokratisk engagement blandt borgerne. 

Dette program har været en succes og har bidraget til at øge bevidstheden om europæiske 

spørgsmål og vil derfor kunne indvirke positivt på de europæiske borgeres interesse i det 

næste valg til Europa-Parlamentet.  

I denne forbindelse beklager ordføreren, at det meget symbolske begreb "unionsborgerskab" 

er forsvundet fra programmets titel, og foreslår derfor, at det genindføres. 

Desuden mener ordføreren, at det er nødvendigt, at programmet tildeles et budget, der står i 

forhold til de udfordringer, som skal adresseres, og foreslår derfor at forhøje budgettet for 

indsatsområde B — "borgernes engagement og deltagelse" — som ordføreren er ansvarlig for. 

Det foreslåede budget er i høj grad utilstrækkeligt i forhold til det, som Europa-Parlamentet 

anmodede om. Det foreslås derfor at styrke aspektet vedrørende borgeres engagement med et 

budget på 500 mio. EUR, hvilket svarer til blot 1 EUR pr. EU-borger. Formålet er at forsvare 

et europæisk program, der er tilgængeligt for alle borgere, som er engageret i et stærkt 

Europa, der modarbejder nationalisme, og som er præget af en styrket solidaritet. 

Ordføreren er bevidst om, at der er behov for at fremme historiebevidstheden om de 

begivenheder, der førte til opbygningen af en Europæisk Union, og at opnå en bedre forståelse 

af nutiden med henblik på at fortsætte opbygningen af fremtiden, og hun foreslår derfor at 

udvikle aktiviteter vedrørende historiebevidsthed, der minder om betydningen af de 

principper og værdier, som EU bygger på.  

På grund af de begrænsede budgetmidler til programmet mener ordføreren desuden ikke, at 

det er hensigtsmæssigt at give Kommissionen mulighed for at anvende disse midler til en 

institutionel kommunikation om EU's politiske prioriteter, eftersom Kommissionens 

kommunikationstjenester allerede har betydelige ressourcer til at gennemføre denne form for 

foranstaltninger. 

Ordføreren glæder sig over, at der er udviklet et instrument til støtte for 

civilsamfundsorganisationer i EU, som fremmer grundlæggende værdier på lokalt plan, for at 

støtte åbne, demokratiske og inklusive samfund, men lægger samtidig vægt på behovet for at 

forsvare individuelle projekter, der er udviklet af almindelige borgere i lokalsamfundet, og 

som er uundværlige for det daglige liv i Europa. Hun insisterer navnlig på, at programmet bør 

være tilgængeligt for personer med handicap. 

Med hensyn til åbningen af programmet for associerede tredjelande mener ordføreren, at 

denne bestemmelse ikke er relevant for området "borgernes engagement", da mulighederne 

for gennemførelse af borgertiltag i medlemsstaterne ofte er begrænsede og giver anledning til 

frustration for mange ansøgere, som ikke er blevet udvalgt på trods af deres engagement.  
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Ordføreren er også enig i Kommissionens forslag om at udvide ordningen med nationale 

kontaktpunkter, som allerede har vist sit værd inden for rammerne af programmet "Europa for 

Borgerne", for bedre at støtte projektinitiativtagerne i deres bestræbelser, og insisterer i denne 

forbindelse på, at dette skal fremgå af forordningen.  

Ordføreren foreslår også, at Kommissionen vedtager arbejdsprogrammerne samt de flerårige 

prioriteter ved delegerede retsakter og ikke ved gennemførelsesretsakter som foreslået af 

Kommissionen. 

Overordnet set glæder ordføreren sig over den tilgang, som Kommissionen har foreslået, 

navnlig ændringen af retsgrundlaget, som giver Europa-Parlamentet mulighed for at spille sin 

rolle som medlovgiver. Ordføreren minder om, at dette program ligger til grund for mange 

borgerprojekter, som det er vigtigt at støtte i dag og tilskynde til i fremtiden. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

om oprettelse af programmet for 

rettigheder og værdier 

om oprettelse af programmet et Europa for 

borgere, rettigheder og værdier 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 16, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 

21, stk. 2, og artikel 24, 167 og 168, 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 16, stk. 2, artikel 19, stk. 2, 

artikel 21, stk. 2, og artikel 24, 167 og 168, 

og til artikel 11 i traktaten om Den 

Europæiske Union, 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Henvisning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I artikel 2 i traktaten om Den 

Europæiske Union er det fastsat, at 

"Unionen bygger på værdierne respekt for 

den menneskelige værdighed, frihed, 

demokrati, ligestilling, retsstaten og 

respekt for menneskerettighederne, 

herunder rettigheder for personer, der 

tilhører mindretal. Dette er 

medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et 

samfund præget af pluralisme, 

ikkeforskelsbehandling, tolerance, 

retfærdighed, solidaritet og ligestilling 

mellem kvinder og mænd". I artikel 3 

præciseres det yderligere, at "Unionens mål 

er at fremme freden, sine værdier og 

befolkningernes velfærd", og bl.a. at den 

"respekterer medlemsstaternes rige 

kulturelle og sproglige mangfoldighed og 

sikrer, at den europæiske kulturarv 

beskyttes og udvikles". Disse værdier 

bekræftes og udmøntes i de rettigheder, 

friheder og principper, der er forankret i 

(1) I artikel 2 i traktaten om Den 

Europæiske Union er det fastsat, at 

"Unionen bygger på værdierne respekt for 

den menneskelige værdighed, frihed, 

demokrati, ligestilling, retsstaten og 

respekt for menneskerettighederne, 

herunder rettigheder for personer, der 

tilhører mindretal". Det gælder især, at 

den menneskelige værdighed i henhold til 

verdenserklæringen om 

menneskerettighederne og Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder er grundlaget 

for alle umistelige menneskerettigheder. 
Dette er medlemsstaternes fælles princip- 

og værdigrundlag i et samfund præget af 

pluralisme, ikkeforskelsbehandling, 

tolerance, retfærdighed, solidaritet og 

ligestilling mellem kvinder og mænd. I 

artikel 3 præciseres det yderligere, at 

"Unionens mål er at fremme freden, sine 

værdier og befolkningernes velfærd", og 
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Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

bl.a. at den "respekterer medlemsstaternes 

rige kulturelle og sproglige mangfoldighed 

og sikrer, at den europæiske kulturarv 

beskyttes og udvikles". Disse værdier 

bekræftes og udmøntes i de rettigheder, 

friheder og principper, der er forankret i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Disse rettigheder og værdier bør 

fortsat fremmes og håndhæves, 

befolkningerne og borgerne bør dele dem, 

og de bør være kernen i det europæiske 

projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet 

en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder 

og Værdier, som bør omfatte programmet 

for rettigheder og værdier og programmet 

for retlige anliggender. I en tid, hvor de 

europæiske samfund konfronteres med 

ekstremisme, radikalisme og splid, er det 

vigtigere end nogensinde før at fremme, 

styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder 

og EU-værdier såsom: 

menneskerettigheder, respekt for den 

menneskelige værdighed, frihed, 

demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette 

vil have omfattende og direkte virkninger 

for det politiske, sociale, kulturelle og 

økonomiske liv i EU. Som en del af den 

nye fond vil programmet for retlige 

anliggender fortsat støtte den videre 

udbygning af Unionens område med 

retfærdighed og det grænseoverskridende 

samarbejde. Programmet for rettigheder 

og værdier vil koble programmet for 

rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab for 2014-2020, der blev 

oprettet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, 

sammen med programmet Europa for 

borgerne, der blev oprettet ved Rådets 

(2) Disse rettigheder og værdier bør 

fortsat fremmes og håndhæves, 

befolkningerne og borgerne bør dele dem, 

og de bør være kernen i det europæiske 

projekt. Derfor bør der i EU-budgettet 

oprettes en ny Fond for Retfærdighed, 

Rettigheder og Værdier, som omfatter 

programmet et Europa for borgere, 

rettigheder og værdier og programmet for 

retlige anliggender. I en tid, hvor de 

europæiske samfund konfronteres med 

mange udfordringer, herunder 

ekstremisme, radikalisme og splid, og hvor 

nogle lande oplever en mere og mere 

markant tilbagegang for 

retsstatsprincippet, er det vigtigere end 

nogensinde før at fremme, styrke og 

forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-

værdier såsom menneskerettigheder, 

herunder rettigheder for personer, der 

tilhører mindretal, børns og unges 

rettigheder, pluralisme, tolerance, respekt 

for den menneskelige værdighed, frihed, 

demokrati, ligestilling, solidaritet og 

retsstatsprincippet. Programmet et Europa 

for borgere, rettigheder og værdier vil 

koble programmet for rettigheder, 

ligestilling og unionsborgerskab for 2014-

2020, der blev oprettet ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1381/20138, sammen med programmet 

Europa for borgerne, der blev oprettet ved 
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forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter 

"de foregående programmer"). 

Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 

(herefter "de foregående programmer"). 

__________________ __________________ 

8 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 

december 2013 om programmet for 

rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab for perioden 2014 til 

2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62). 

8 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 

december 2013 om programmet for 

rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab for perioden 2014 til 

2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62). 

9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 

14. april 2014 om oprettelse af programmet 

Europa for Borgerne for perioden 2014-

2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3). 

9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 

14. april 2014 om oprettelse af programmet 

Europa for Borgerne for perioden 2014-

2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3). 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Fonden for Retfærdighed, 

Rettigheder og Værdier og de to 

underliggende finansieringsprogrammer vil 

først og fremmest være rettet mod personer 

og enheder, der bidrager til, at vores fælles 

værdier, rettigheder og mangfoldighed er 

præget af liv og dynamik. Slutmålet er at 

pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, 

inkluderende og demokratiske samfund. 

Dette indebærer et dynamisk 

civilsamfund, der på grundlag af vores 

fælles historie og kollektive erindring 

opmuntrer borgerne til demokratisk, civil 

og social deltagelse og fremmer den rige 

mangfoldighed i det europæiske samfund. 

I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske 

Union specificeres det yderligere, at 

institutionerne på passende måder skal give 

borgere og repræsentative 

sammenslutninger mulighed for at give 

udtryk for deres opfattelser angående alle 

Unionens arbejdsområder og for at 

diskutere dem offentligt. 

(3) Fonden for Retfærdighed, 

Rettigheder og Værdier og de to 

underliggende finansieringsprogrammer vil 

først og fremmest være rettet mod personer 

og enheder, der bidrager til at give vores 

fælles værdier og rettigheder form og 

fremhæve værdien af vores 

mangfoldighed. Slutmålet er at støtte 

rettighedsbaserede, lige, retfærdige, 

tolerante, inkluderende, pluralistiske og 

demokratiske samfund. De finansierede 

aktiviteter bør sigte mod at opretholde og 

styrke et aktivt civilsamfund og fremme 
demokratisk, civil, kulturel og social 

deltagelse på grundlag af vores fælles 

værdier, historie, erindring, kulturarv og 

rødder. I artikel 11 i traktaten om Den 

Europæiske Union specificeres det 

endvidere, at institutionerne skal føre en 

åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog 

med civilsamfundet og på passende måder 

give borgere og repræsentative 

sammenslutninger mulighed for at give 

udtryk for deres opfattelser angående alle 

Unionens arbejdsområder og for at 
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diskutere dem offentligt. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Programmet for rettigheder og 

værdier (herefter "programmet") bør give 

mulighed for at udvikle synergier med 

henblik på at imødegå de fælles 

udfordringer i forbindelse med at fremme 

og beskytte værdier og nå den kritiske 

størrelse, der kan give konkrete praktiske 

resultater. Dette kan opnås ved at bygge på 

de positive erfaringer med de foregående 

programmer. Dette vil gøre det muligt at 

udnytte potentialet for synergier fuldt ud, 

understøtte de omfattede politikområder 

mere effektivt og øge deres potentiale til at 

nå ud til borgerne. For at være effektivt bør 

programmet tage hensyn til de forskellige 

politikkers særlige karakter, deres 

forskellige målgrupper og deres særlige 

behov gennem skræddersyede tilgange. 

(4) Programmet et Europa for borgere, 

rettigheder og værdier (herefter 

"programmet") bør give mulighed for at 

udvikle synergier med henblik på at 

imødegå de fælles udfordringer i 

forbindelse med at fremme og beskytte 

værdier, aktivt medborgerskab og læring 

af europæisk medborgerskab og nå den 

kritiske størrelse, der kan give konkrete 

praktiske resultater. Dette kan opnås ved at 

bygge på de positive erfaringer med de 

foregående programmer, der i dag indgår i 

det nye program. Dette vil gøre det muligt 

at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, 

understøtte de omfattede politikområder 

mere effektivt og øge deres potentiale til at 

nå ud til borgerne. For at være effektivt bør 

programmet tage hensyn til de forskellige 

politikkers særlige karakter, deres 

forskellige målgrupper og deres særlige 

behov, med særlig fokus på Unionens 

flersprogede karakter og behovet for at 

inkludere unge, underrepræsenterede og 

ugunstigt stillede grupper såsom personer 

med særlige behov, migranter, flygtninge 

og asylansøgere, gennem skræddersyede 

tilgange. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Ved artikel 17 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

etableres en dialog mellem EU og kirker 



 

AD\1168903DA.docx 9/40 PE627.931v03-00 

 DA 

og organisationer, der er nævnt heri. Heri 

anerkendes deres specifikke bidrag til 

beskyttelse og fremme af grundlæggende 

menneskerettigheder, og på denne 

baggrund bør de gives samme adgang 

som civilsamfundsorganisationerne til de 

relevante finansieringsmuligheder, der 

findes i programmet. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at bringe Den Europæiske 

Union tættere på sine borgere er der behov 

for en række forskellige tiltag og 

samordnede bestræbelser. Ved at bringe 

borgerne sammen via venskabsbyprojekter 

eller netværk af byer og støtte 

civilsamfundsorganisationer inden for de 

områder, der er omfattet af programmet, 

bidrages der til borgernes 

samfundsengagement og i sidste ende deres 

deltagelse i Unionens demokratiske liv. 

Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som 

fremmer den gensidige forståelse, 

mangfoldighed, dialog og respekt for andre 

en følelse af at høre til og en europæisk 

identitet, som bygger på en fælles 

forståelse af europæiske værdier og 

europæisk kultur, historie og arv. Fremme 

af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og 

EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i 

EU's regioner i den yderste periferi som 

følge af deres afsides beliggenhed og 

afstanden til det europæiske fastland. 

(5) For at bringe Den Europæiske 

Union tættere på sine borgere, fremme 

demokratisk deltagelse og sætte borgerne i 

stand til at gøre brug af deres rettigheder i 

forbindelse med unionsborgerskabet er 

der behov for en række forskellige tiltag og 

samordnede bestræbelser, der sigter mod 

en afbalanceret geografisk fordeling. Ved 

at bringe borgerne sammen via 

venskabsbyprojekter eller netværk af byer 

og støtte civilsamfundsorganisationer på 

lokalt, regionalt, nationalt og 

tværnationalt plan inden for de områder, 

der er omfattet af programmet, bidrages der 

til borgernes aktive samfundsengagement 

og i sidste ende deres aktive deltagelse i 

Unionens demokratiske liv samt i 

udformningen af Unionens politiske 

dagsorden. Samtidig skaber støtte til 

aktiviteter, som fremmer den gensidige 

forståelse, interkulturel dialog, kulturel og 

sproglig mangfoldighed, forsoning, social 

inklusion og respekt for andre, en følelse 

af at høre til Unionen og et fælles 

medborgerskab under en europæisk 

identitet, som bygger på en fælles 

forståelse af europæiske værdier og 

europæisk kultur, historie og arv. Fremme 

af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og 

EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i 

EU's regioner i den yderste periferi som 

følge af deres afsides beliggenhed og 
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afstanden til det europæiske fastland. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Øget mangfoldighed og flere 

globale migrationsbevægelser sætter 

fokus på vigtigheden af interkulturel og 

tværreligiøs dialog i vores samfund. Der 

bør gives fuld støtte via programmet til 

interkulturel og tværreligiøs dialog for at 

bidrage til den sociale harmoni i Europa 

og som et centralt element i fremme social 

inklusion og samhørighed. Samtidig med 

at tværreligiøs dialog kan være med til at 

fremhæve religionens positive bidrag til 

social samhørighed, kan manglende 

religionskendskab risikere at skabe 

grobund for misbrug af religiøse følelser i 

befolkningen. Programmet bør derfor 

støtte projekter og initiativer, der udvikler 

religionskendskab, fremmer tværreligiøs 

dialog og gensidig forståelse. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Aktiviteter vedrørende 

historiebevidsthed og kritisk refleksion 

over Europas historiske erindring er 

nødvendige for at gøre borgerne bevidste 

om deres fælles historie, som er 

fundamentet for en fælles fremtid, 

moralske principper og fælles værdier. 

Der bør også tages hensyn til relevansen af 

historiske, kulturelle og interkulturelle 

aspekter og til sammenhængen mellem 

historiebevidsthed og skabelsen af en 

europæisk identitet og følelsen af 

(6) Aktiviteter vedrørende 

historiebevidsthed og kritisk og kreativ 

refleksion over Europas historiske 

erindring er nødvendige for at gøre 

borgerne, især unge, bevidste om deres 

fælles historie, som er fundamentet for en 

fælles fremtid. Der bør også tages hensyn 

til relevansen af historiske, sociale, 

kulturelle og interkulturelle aspekter, 

tolerance og dialog med henblik på at 

fremme et fælles grundlag baseret på 

fælles værdier, solidaritet, mangfoldighed 
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samhørighed. og fred og til sammenhængen mellem 

historiebevidsthed og skabelsen af en 

europæisk identitet og følelsen af 

samhørighed. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Programmet har en afgørende 

rolle at spille for at fremme udviklingen af 

en fælles bevidsthed om den europæiske 

identitet og synliggøre de muligheder, der 

skabes af et tilhørsforhold til EU, som en 

modforanstaltning mod 

"euroskepticismen" og de antieuropæiske 

politiske kræfter, som sætter 

spørgsmålstegn ved selve eksistensen af 

det europæiske projekt. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Borgerne bør også være mere 

bevidste om deres rettigheder som følge af 

unionsborgerskabet og kunne føle sig godt 

tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og 

udføre frivilligt arbejde i en anden 

medlemsstat, og de bør kunne nyde og 

udøve alle deres borgerrettigheder og have 

tillid til at have lige adgang og at kunne 

nyde godt af den fulde håndhævelse og 

beskyttelse af deres rettigheder uden 

forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen 

de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes 

med henblik på at fremme, beskytte og øge 

bevidstheden om EU's fælles værdier, som 

omhandles i artikel 2 i traktaten om Den 

Europæiske Union, og med henblik på at 

bidrage til den effektive udøvelse af 

(7) Borgerne bør også være mere 

bevidste om deres rettigheder som følge af 

unionsborgerskabet og kunne føle sig godt 

tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde, 

stemme, have adgang til offentlige 

tjenester, deltage i kulturudveksling og 

udføre frivilligt arbejde i en anden 

medlemsstat. De bør kunne deltage i 

Unionens beslutningstagning og være 

klar over, at de har medindflydelse herpå, 
og have tillid til, at de har lige adgang til 

og kan nyde godt af den fulde håndhævelse 

og beskyttelse af deres rettigheder uden 

forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen 

de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes 

på alle niveauer med henblik på at 

fremme, beskytte og øge bevidstheden om 
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rettigheder i henhold til EU-retten. Unionens fælles værdier, som omhandles i 

artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 

Union, med henblik på at sikre en effektiv 

udøvelse af rettigheder i henhold til EU-

retten. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) I Europa-Parlamentets beslutning 

af 2. april 2009 om europæisk 

samvittighed og totalitarisme og Rådets 

konklusioner af 9.-10. juni 2011 om 

erindringen om forbrydelser begået af 

totalitære regimer i Europa understreges 

betydningen af at holde minderne om 

fortiden i live som instrument til at 

opbygge en fælles fremtid, og værdien af 

Unionens rolle med hensyn til at lette, 

dele og fremme den kollektive erindring 

om disse forbrydelser fremhæves med 

henblik på at genoplive en fælles 

pluralistisk og demokratisk europæisk 

identitet. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Holdningsbestemte og 

omgivelsesmæssige barrierer samt 

manglende tilgængelighed hindrer fuld og 

effektiv deltagelse i samfundslivet på lige 

fod med andre for personer med handicap. 

Personer med handicap oplever hindringer 

i forhold til bl.a. at få adgang til 

arbejdsmarkedet, få en inklusiv 

kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og 

social eksklusion, få adgang til kulturelle 

initiativer og medier eller gøre brug af 

(12) Holdningsbestemte og 

omgivelsesmæssige barrierer samt 

manglende tilgængelighed er en hindring 

for, at personer med handicap kan deltage 

fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige 

fod med andre. Personer med handicap 

oplever hindringer i forhold til bl.a. at få 

adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv 

kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og 

social eksklusion, få adgang til kultur, 

kulturelle initiativer og medier eller gøre 
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deres politiske rettigheder. Som part i FN's 

konvention om rettigheder for personer 

med handicap (UNCRPD) har Unionen og 

alle medlemsstaterne forpligtet sig til at 

fremme, beskytte og sikre fuld og lige 

udøvelse af alle menneskerettigheder og 

grundlæggende rettigheder for alle 

personer med handicap. Bestemmelserne i 

UNCRPD er blevet en integreret del af 

Unionens retsorden. 

brug af deres politiske rettigheder. Som 

part i FN's konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD) har 

Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet 

sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og 

lige udøvelse af alle menneskerettigheder 

og grundlæggende rettigheder for alle 

personer med handicap. Bestemmelserne i 

UNCRPD er blevet en integreret del af 

Unionens retsorden. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Ved artikel 24 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til 

at fastlægge bestemmelser om de 

procedurer og betingelser, der er 

nødvendige for fremsættelsen af et 

borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i 

traktaten om Den Europæiske Union. Dette 

er sket gennem vedtagelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning [(EU) 

nr. 211/201114]. Programmet bør støtte 

finansieringen af teknisk og organisatorisk 

støtte til gennemførelse af forordning 

[(EU) nr. 211/2011], således at borgernes 

mulighed for at udøve deres ret til at 

iværksætte og støtte europæiske 

borgerinitiativer understøttes. 

(14) Ved artikel 24 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til 

at fastlægge bestemmelser om de 

procedurer og betingelser, der er 

nødvendige for fremsættelsen af et 

borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i 

traktaten om Den Europæiske Union. Dette 

er sket gennem vedtagelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning [(EU) 

nr. 211/201114]. Programmet bør fremme 

og tilskynde til borgernes udøvelse af 

deres rettighed til at indlede og deltage i 

europæiske borgerinitiativer ved inden for 

indsatsområdet for ligestilling og 

rettigheder at støtte finansieringen af 

teknisk og organisatorisk støtte til 

gennemførelse af forordning [(EU) nr. 

211/2011]. 

__________________ __________________ 

14 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 

februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 

65 af 11.3.2011, s. 1). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 

februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 

65 af 11.3.2011, s. 1). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 
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Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) I overensstemmelse med EU's 

retsakter om ligebehandling skal 

medlemsstaterne oprette uafhængige 

organer til fremme af ligebehandling, 

almindelig kendt som "organer for 

ligebehandling", med henblik på at 

bekæmpe forskelsbehandling på grund af 

race, etnisk oprindelse og køn. Mange 

medlemsstater er imidlertid gået længere 

end disse krav og har sikret, at organer for 

ligebehandling også kan tages sig af andre 

typer forskelsbehandling, f.eks. på 

grundlag af alder, seksuel orientering, 

religion og tro, handicap eller andre 

årsager. Organer for ligebehandling spiller 

en central rolle i at fremme ligestilling og 

sikre en effektiv anvendelse af 

lovgivningen om ligebehandling ved 

navnlig at give uafhængig bistand til ofre 

for forskelsbehandling, foretage 

uafhængige undersøgelser af 

forskelsbehandling, offentliggøre uvildige 

rapporter og fremsætte henstillinger om 

ethvert spørgsmål vedrørende 

forskelsbehandling i deres respektive 

lande. Det er afgørende, at organerne for 

ligebehandlings arbejde koordineres på 

EU-plan på dette område. Equinet blev 

oprettet i 2007. Dets medlemmer er de 

nationale organer for ligebehandling, som 

er oprettet ved Rådets direktiv 

2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Equinet 

befinder sig i en ekstraordinær situation, 

idet det er den eneste enhed, der sikrer 

koordinering af aktiviteter mellem organer 

for ligebehandling. Equinets koordinering 

er afgørende for en ordentlig 

gennemførelse af EU's lovgivning om 

bekæmpelse af forskelsbehandling i 

medlemsstaterne og bør støttes af 

programmet. 

(17) I overensstemmelse med EU's 

retsakter om ligebehandling skal 

medlemsstaterne oprette uafhængige 

organer til fremme af ligebehandling, 

almindelig kendt som "organer for 

ligebehandling", med henblik på at 

bekæmpe forskelsbehandling på grund af 

race, etnisk oprindelse og køn. Mange 

medlemsstater er imidlertid gået længere 

end disse krav og har sikret, at organer for 

ligebehandling også kan tages sig af andre 

typer forskelsbehandling, f.eks. på 

grundlag af sprog, alder, seksuel 

orientering, religion og tro, handicap eller 

andre årsager. Organer for ligebehandling 

spiller en central rolle i at fremme 

ligestilling og sikre en effektiv anvendelse 

af lovgivningen om ligebehandling ved 

navnlig at give uafhængig bistand til ofre 

for forskelsbehandling, foretage 

uafhængige undersøgelser af 

forskelsbehandling, offentliggøre uvildige 

rapporter og fremsætte henstillinger om 

ethvert spørgsmål vedrørende 

forskelsbehandling i deres respektive 

lande. Det er afgørende, at organerne for 

ligebehandlings arbejde koordineres på 

EU-plan på dette område. Equinet blev 

oprettet i 2007. Dets medlemmer er de 

nationale organer for ligebehandling, som 

er oprettet ved Rådets direktiv 

2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Equinet 

befinder sig i en ekstraordinær situation, 

idet det er den eneste enhed, der sikrer 

koordinering af aktiviteter mellem organer 

for ligebehandling. Equinets koordinering 

er afgørende for en ordentlig 

gennemførelse af EU's lovgivning om 

bekæmpelse af forskelsbehandling i 

medlemsstaterne og bør støttes af 

programmet. 

_________________ _________________ 
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15 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 

2000 om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af alle uanset race eller 

etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, 

s. 22). 

15 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 

2000 om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af alle uanset race eller 

etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, 

s. 22). 

16 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. 

december 2004 om gennemførelse af 

princippet om ligebehandling af mænd og 

kvinder i forbindelse med adgang til og 

levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 

373 af 21.12.2004, s. 37). 

16 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. 

december 2004 om gennemførelse af 

princippet om ligebehandling af mænd og 

kvinder i forbindelse med adgang til og 

levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 

373 af 21.12.2004, s. 37). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/54/EF af 5. juli 2006 om 

gennemførelse af princippet om lige 

muligheder for og ligebehandling af mænd 

og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 

og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 

23). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/54/EF af 5. juli 2006 om 

gennemførelse af princippet om lige 

muligheder for og ligebehandling af mænd 

og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 

og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 

23). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse 

af princippet om ligebehandling af mænd 

og kvinder i selvstændige erhverv og om 

ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF 

(EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse 

af princippet om ligebehandling af mænd 

og kvinder i selvstændige erhverv og om 

ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF 

(EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1). 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Uafhængige 

menneskerettighedsorganisationer og 

civilsamfundsorganisationer spiller en 

afgørende rolle med hensyn til at fremme, 

beskytte og skabe større bevidsthed om 

Unionens fælles værdier i henhold til 

artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 

Union og i at bidrage til en effektiv 

udøvelse af rettigheder i henhold til EU-

retten, herunder Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder. I 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er 

en passende finansiel støtte vigtig for 

udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt 

(18) Uafhængige 

menneskerettighedsorganisationer og 

civilsamfundsorganisationer spiller en 

afgørende rolle med hensyn til at fremme, 

beskytte og skabe større bevidsthed om 

Unionens fælles værdier i henhold til 

artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 

Union og i at bidrage til en effektiv 

udøvelse af rettigheder i henhold til EU-

retten, herunder Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder. I 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets beslutning af 19. april 2018 er 

en øget finansiering og passende finansiel 

støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt 



 

PE627.931v03-00 16/40 AD\1168903DA.docx 

DA 

miljø for civilsamfundsorganisationer, 

således at de kan styrke deres rolle og 

udøve deres funktioner uafhængigt og 

effektivt. For at komplementere indsatsen 

på nationalt niveau bør EU-finansieringen 

derfor bidrage til at støtte, styrke og 

opbygge kapaciteten i uafhængige 

civilsamfundsorganisationer, der arbejder 

for at fremme menneskerettigheder, og 

hvis aktiviteter bidrager til at støtte 

håndhævelsen af rettigheder i henhold til 

EU-retten og EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, herunder via 

aktiviteter som fortaler og vagthund, og 

finansieringen bør desuden bidrage til at 

fremme, sikre og øge bevidstheden om 

EU's fælles værdier på nationalt plan. 

og bæredygtigt miljø for 

civilsamfundsorganisationer, således at de 

kan styrke deres rolle og udøve deres 

funktioner uafhængigt og effektivt. For at 

komplementere indsatsen på nationalt 

niveau bør EU-finansieringen derfor 

bidrage til at støtte, styrke og opbygge, 

herunder via passende kernefinansiering 

og forenklede omkostningsordninger, 

finansielle regler og procedurer, 
kapaciteten i uafhængige 

civilsamfundsorganisationer, der arbejder 

for at fremme menneskerettigheder, og 

hvis aktiviteter bidrager til at støtte 

håndhævelsen af rettigheder i henhold til 

EU-retten og EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, herunder via 

aktiviteter som fortaler og vagthund, og 

finansieringen bør desuden bidrage til at 

fremme, sikre og øge bevidstheden om 

EU's fælles værdier på nationalt plan. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Med henblik på at sikre en effektiv 

tildeling af midler fra Unionens 

almindelige budget bør der sikres EU-

merværdi ved alle gennemførte 

foranstaltninger og deres komplementaritet 

med medlemsstaternes foranstaltninger, og 

det bør samtidig tilstræbes at skabe 

sammenhæng, komplementaritet og 

synergier med finansieringsprogrammer, 

som understøtter politikområder med tætte 

indbyrdes forbindelser, navnlig inden for 

Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og 

Værdier – og følgelig med programmet for 

retlige anliggender – samt med 

programmet Et Kreativt Europa og 

Erasmus +, således at potentialet for 

kulturelle krydsninger inden for områder 

som f.eks. kultur, medier, kunst, 

uddannelse og kreativitet kan realiseres. 

(21) Med henblik på at sikre en effektiv 

tildeling af midler fra Unionens 

almindelige budget bør der sikres EU-

merværdi ved alle gennemførte 

foranstaltninger og deres komplementaritet 

med medlemsstaternes foranstaltninger. 

Der bør samtidig tilstræbes at skabe 

sammenhæng, komplementaritet og 

gennemsigtige og klart definerede 

synergier med finansieringsprogrammer, 

som understøtter politikområder med tætte 

indbyrdes forbindelser, navnlig inden for 

Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og 

Værdier – og følgelig med programmet for 

retlige anliggender – samt med 

programmet Et Kreativt Europa, Det 

Europæiske Solidaritetskorps og 

Erasmus+, således at potentialet for 

kulturelle krydsninger inden for områder 
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Der er behov for at skabe synergier med 

andre europæiske 

finansieringsprogrammer, navnlig på 

områderne beskæftigelse, det indre 

marked, iværksætteri, ungdomsområdet, 

sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, 

sikkerhed, migration, forskning, 

innovation, teknologi, erhvervsliv, 

samhørighed, turisme og eksterne 

forbindelser, handel og udvikling. 

som f.eks. kultur, film og tv, medier, kunst 

og formel, ikkeformel og uformel 

uddannelse og kreativitet kan realiseres. 

Der er behov for at skabe synergier med 

andre europæiske 

finansieringsprogrammer, navnlig på 

områderne beskæftigelse, det indre 

marked, iværksætteri, ungdomsområdet, 

frivilligt arbejde, faglig uddannelse, 

sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, 

social inklusion – navnlig af migranter og 

de mest ugunstigt stillede – migration, 

sikkerhed, forskning, innovation, 

teknologi, erhvervsliv, samhørighed, 

klima, turisme, sport, eksterne 

forbindelser, udvidelse, internationalt 

samarbejde, handel og udvikling. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Forordning (EU, Euratom) nr. [the 

new FR] ("finansforordningen") finder 

anvendelse på dette program. Deri 

fastsættes regler for gennemførelsen af 

Unionens budget, herunder for tilskud, 

priser, udbud, indirekte gennemførelse,, 

finansielle instrumenter og 

budgetgarantier. 

(23) Forordning (EU, Euratom) nr. [the 

new FR] ("finansforordningen") finder 

anvendelse på dette program. Deri 

fastsættes regler for gennemførelsen af 

Unionens budget, herunder for tilskud, 

priser, udbud, indirekte gennemførelse, 

finansielle instrumenter og 

budgetgarantier, og der kræves fuld 

gennemsigtighed vedrørende brugen af 

ressourcer, forsvarlig økonomisk 

forvaltning og forsigtig brug af 

ressourcer. Dette gælder navnlig regler 

vedrørende lokale, regionale, nationale 

eller tværnationale 

civilsamfundsorganisationers muligheder 

for finansiering via flerårige driftstilskud, 

kaskadetilskud og fleksible procedurer for 

ydelse af tilskud. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 
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Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Finansieringsformerne og 

gennemførelsesmetoderne i henhold til 

denne forordning bør vælges ud fra den 

mulighed, som de giver for at nå de 

specifikke mål med foranstaltningerne og 

levere resultater, bl.a. under hensyn til 

kontrolomkostningerne, den administrative 

byrde og den forventede risiko for 

manglende overholdelse. Dette bør omfatte 

overvejelser om anvendelse af faste beløb, 

faste takster og enhedsomkostninger som 

omhandlet i artikel 125, stk. 1, i 

finansforordningen. Unionens finansielle 

interesser bør beskyttes ved hjælp af 

forholdsmæssigt afpassede 

foranstaltninger, herunder ved 

forebyggelse, påvisning, korrektion og 

undersøgelse af uregelmæssigheder og 

svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget 

udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 

efter omstændighederne ved anvendelse af 

administrative sanktioner, jf. 

finansforordningen, Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

883/201320, Rådets forordning (Euratom, 

EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets 

forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 

nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 

nr. 2185/96, foretage administrative 

undersøgelser, herunder kontrol og 

inspektion på stedet for at fastslå, om der 

foreligger svig, korruption eller andre 

ulovlige forhold, der skader EU's 

finansielle interesser. Den Europæiske 

Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 

forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 

retsforfølge svig og andre strafbare 

handlinger, der skader Unionens finansielle 

interesser, som fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2017/137124. I henhold til 

finansforordningen skal personer eller 

(24) Finansieringsformerne og 

gennemførelsesmetoderne i henhold til 

denne forordning bør vælges ud fra den 

mulighed, som de giver for at nå en positiv 

resultatmålsats, især for tilskud til 

foranstaltninger og projekter, og levere 

resultater med hensyn til de specifikke mål 

med foranstaltningerne, bl.a. under 

hensyn til kontrolomkostningerne, den 

administrative byrde, relevante 

interessenters og støttemodtageres 

størrelse og kapacitet og den forventede 

risiko for manglende overholdelse. Dette 

bør omfatte overvejelser om anvendelse af 

faste beløb, faste takster og 

enhedsomkostninger og yderligere 

parametre, der mere effektivt kan tage 

højde for personer med særlige behov, 

samt finansiering, der ikke er knyttet til 

omkostninger som omhandlet i artikel 125, 

stk. 1, i finansforordningen. 

Medfinansieringsbehov bør accepteres i 

naturalier og kan fraviges i tilfælde, hvor 

der er tale om begrænsede supplerende 

midler. Unionens finansielle interesser bør 

beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 

afpassede foranstaltninger, herunder ved 

forebyggelse, påvisning, korrektion og 

undersøgelse af uregelmæssigheder og 

svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget 

udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 

efter omstændighederne ved anvendelse af 

administrative sanktioner, jf. 

finansforordningen, Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

883/201320, Rådets forordning (Euratom, 

EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets 

forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 

nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 

nr. 2185/96, foretage administrative 

undersøgelser, herunder kontrol og 

inspektion på stedet for at fastslå, om der 
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enheder, som modtager EU-midler, 

samarbejde fuldt ud om at beskytte 

Unionens finansielle interesser, give 

Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 

Europæiske Revisionsret de fornødne 

rettigheder og den fornødne adgang og 

sikre, at tredjeparter, der er involveret i 

gennemførelsen af EU-midler, giver 

tilsvarende rettigheder. 

foreligger svig, korruption eller andre 

ulovlige forhold, der skader EU's 

finansielle interesser. Den Europæiske 

Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 

forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 

retsforfølge svig og andre strafbare 

handlinger, der skader Unionens finansielle 

interesser, som fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2017/137124. I henhold til 

finansforordningen skal personer eller 

enheder, som modtager EU-midler, 

samarbejde fuldt ud om at beskytte 

Unionens finansielle interesser, give 

Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 

Europæiske Revisionsret de fornødne 

rettigheder og den fornødne adgang og 

sikre, at tredjeparter, der er involveret i 

gennemførelsen af EU-midler, giver 

tilsvarende rettigheder. 

__________________ __________________ 

20 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 

11. september 2013 om undersøgelser, der 

foretages af Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 

(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1). 

20 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 

11. september 2013 om undersøgelser, der 

foretages af Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 

(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1). 

21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

2988/95 af 18. december 1995 om 

beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 

312 af 23.12.1995, s. 1). 

21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

2988/95 af 18. december 1995 om 

beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 

312 af 23.12.1995, s. 1). 

22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 

2185/96 af 11. november 1996 om 

Kommissionens kontrol og inspektion på 

stedet med henblik på beskyttelse af De 

Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser mod svig og andre 

uregelmæssigheder (EFT L 292 af 

15.11.1996, s. 2). 

22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 

2185/96 af 11. november 1996 om 

Kommissionens kontrol og inspektion på 

stedet med henblik på beskyttelse af De 

Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser mod svig og andre 

uregelmæssigheder (EFT L 292 af 

15.11.1996, s. 2). 

23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 

oktober 2017 om gennemførelse af et 

forstærket samarbejde om oprettelse af Den 

Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 

23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 

oktober 2017 om gennemførelse af et 

forstærket samarbejde om oprettelse af Den 

Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
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(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1). (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1). 

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 

strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 

Den Europæiske Unions finansielle 

interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29). 

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 

strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 

Den Europæiske Unions finansielle 

interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29). 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) For at understrege betydningen af 

at tackle klimaændringer i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre 

Parisaftalen og for at nå FN's mål for 

bæredygtig udvikling vil programmet 

bidrage til at integrere klimaindsatsen og 

til opnåelsen af det overordnede mål, 

nemlig at 25 % af udgifterne i EU-

budgettet går til finansiering af støtte til 

klimamål. Relevante foranstaltninger vil 

blive identificeret under forberedelserne 

og gennemførelsen af programmet og 

revurderet som led i midtvejsevalueringen. 

udgår 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af denne forordning 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår de i artikel 

14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

(30) For at sikre gennemførelsen af 

denne forordning og sikre en effektiv 

vurdering af programmets fremskridt med 

hensyn til at nå dets mål bør beføjelsen til 

at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde for så vidt angår 

arbejdsprogrammer og flerårige 

prioriteter i henhold til artikel 13 og de i 
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forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning af 13. april 2016. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte 

indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det overordnede mål med 

programmet er at beskytte og fremme de 

rettigheder og værdier, der er forankret i 

EU's traktater, herunder ved at støtte 

civilsamfundsorganisationer med henblik 

på at bevare åbne, demokratiske og 

inklusive samfund. 

1. Det overordnede mål med 

programmet er at beskytte og fremme 

unionsborgerskabet og retsstatsprincippet 

samt de rettigheder, principper og værdier, 

der er forankret i EU's traktater, på 

grundlag af hvilke Unionen blev oprettet. 

Dette bør navnlig opnås ved især at støtte 

centrale interessenter såsom 

sammenslutninger af borgere, 

tænketanke, forsknings- og 

kulturinstitutioner, akademiske 

institutioner og 

civilsamfundsorganisationer på lokalt, 

regionalt, nationalt og tværnationalt plan 

for at minde alle om betydningen af disse 

værdier og principper og således bevare 

vores åbne, demokratiske og inklusive 

samfund. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 
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Artikel 2 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at fremme borgernes engagement 

og deltagelse i Unionens demokratiske liv 

(indsatsområdet for borgernes engagement 

og deltagelse) og 

b) øge borgernes – og især de unges – 

bevidsthed om EU's betydning gennem 

aktiviteter, der tager sigte på at bevare 

erindringen om de historiske 

begivenheder, der førte til dens oprettelse, 

og fremme demokrati, ytringsfrihed, 

pluralisme, samfundsmæssigt engagement 

samt borgermøder og borgernes aktive 

deltagelse i Unionens demokratiske liv 

(indsatsområdet aktivt medborgerskab) 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets 

fokus være at: 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra a), har programmet 

følgende mål: 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) beskytte og fremme børns 

rettigheder, handicappedes rettigheder, 

unionsborgerskabet og retten til beskyttelse 

af personoplysninger. 

b) beskytte og fremme børns 

rettigheder, handicappedes rettigheder, 

unionsborgerskabet, herunder retten til at 

iværksætte et europæisk borgerinitiativ, 
og retten til beskyttelse af 

personoplysninger. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indsatsområdet for borgernes engagement 

og deltagelse 

Indsatsområdet aktivt medborgerskab 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets 

fokus være at: 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra b), har programmet 

følgende mål: 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) øge borgernes forståelse af 

Unionen, dens historie, kulturarv og 

mangfoldighed 

a) støtte projekter, der er iværksat af 

borgerne, med særligt fokus på unge, med 

det formål at tilskynde folk til ikke blot at 

mindes de begivenheder, der gik forud for 

oprettelsen af EU, og som udgør kernen i 

dens historiske erindring, men også at 

lære mere om deres fælles historie, kultur 

og værdier og få en fornemmelse af 

rigdommen i deres fælles kulturarv og 

den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed, som udgør grundlaget for 

en fælles fremtid; fremme borgernes 

forståelse af Unionen, dens oprindelse, 

eksistensberettigelse og resultater og øge 

deres bevidsthed om de nuværende og 

fremtidige udfordringer samt betydningen 

af gensidig forståelse og tolerance, som 

udgør selve kernen i det europæiske 

projekt 

 

Ændringsforslag  31 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) fremme og støtte god praksis, hvad 

angår formel og uformel uddannelse 

inden for europæisk medborgerskab 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fremme interaktion og samarbejde 

mellem borgerne i forskellige lande og 

demokratisk engagement og aktivt 

medborgerskab, således at borgere og 

repræsentative sammenslutninger får 

mulighed for at give udtryk for deres 

opfattelser angående alle Unionens 

arbejdsområder. 

b) fremme offentlig dialog gennem 

venskabsbysamarbejde, borgermøder, 

navnlig for unge, og gennem samarbejde 

mellem kommuner, lokalsamfund og 

civilsamfundsorganisationer fra 
forskellige lande for at give dem direkte 

praktiske erfaringer med den rige 

kulturelle mangfoldighed og kulturarv i 

Unionen og øge borgernes engagement i 

samfundet 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) tilskynde til og fremme aktivt 

medborgerskab i Unionens demokratiske 

liv på lokalt, nationalt og tværnationalt 

plan; give borgere og sammenslutninger 

mulighed for at fremme interkulturel 

dialog og gennemføre passende offentlige 

debatter om alle EU's indsatsområder og 

dermed bidrage til at forme Unionens 

politiske dagsorden; støtte organiserede 

fælles initiativer, både i form af 

borgerforeninger og netværk af juridiske 

personer, for at fremme en mere effektiv 

gennemførelse af målene i de foregående 
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litra. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmets 

fokus være at: 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra c), har programmet 

følgende mål: 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på [641 705 000] 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på [908 705 000] 

EUR i løbende priser. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) [233 000 000] EUR til det 

specifikke mål, som er omhandlet i 

artikel 2, stk. 2, litra b) 

b) [500 000 000] EUR eller mindst 

40% af programmets finansieringsramme, 

jf. stk. 1, for at nå de specifikke mål, som 

er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), ca. 

15% af det samlede budget til dette mål 

afsat til erindringsaktiviteter, 65% til 

demokratisk deltagelse, 10 % til pr-

aktiviteter og 10 % til administration 

(vejledende opdeling). 

 Kommissionen fraviger ikke de i 

finansieringsrammen tildelte procentdele 

med mere end 5 procentpoint for hver 

gruppe af specifikke mål. Skulle det vise 
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sig nødvendigt at overskride denne 

grænse, tillægges Kommissionen beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 16 om 

ændring af hver af procentsatserne med 

mere end 5 procentpoint og op til 10 

procentpoint. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det i stk. 1 anførte beløb kan 

anvendes til teknisk og administrativ 

bistand i forbindelse med programmets 

gennemførelse, eksempelvis forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter, herunder interne 

IT-systemer, undersøgelser, ekspertmøder 

og kommunikation om prioriteter og 

områder, der vedrører programmets 

overordnede mål. 

3. Det i stk. 1 anførte beløb kan 

anvendes til teknisk og administrativ 

bistand i forbindelse med programmets 

gennemførelse, eksempelvis forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter, undersøgelser og 

ekspertmøder, kommunikation om 

prioriteter og områder, der vedrører 

programmets overordnede mål. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen skal afsætte mindst 

40% af de midler, der er omhandlet i stk. 

1, til støtte for 

civilsamfundsorganisationer. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Programmet indeholder 
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bestemmelser om adgang til oplysninger 

om programmer, som er tilpasset personer 

med handicap, således at de fuldt ud kan 

udøve deres rettigheder og deltage fuldt 

ud i det samfund, de lever i. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en i medfør af EU-retten oprettet 

retlig enhed eller en international 

organisation. 

b) en i medfør af EU-retten oprettet 

retlig almennyttig enhed eller en 

international organisation. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Der kan ydes driftstilskud uden 

indkaldelse af forslag til det europæiske 

netværk for nationale ligestillingsorganer 

(Equinet) til at dække udgifter, der er 

forbundet med dets permanente 

arbejdsprogram. 

3. Der kan ydes driftstilskud uden 

indkaldelse af forslag til det europæiske 

netværk for nationale ligestillingsorganer 

(Equinet) efter artikel 6, stk. 2, litra a), til 

at dække udgifter, der er forbundet med 

dets permanente arbejdsprogram. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Arbejdsprogram Arbejdsprogram og flerårige prioriteter 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsprogrammet vedtages af 

Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages efter 

rådgivningsproceduren i artikel 19. 

2. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 16 for at 

supplere denne forordning ved at 

fastlægge arbejdsprogrammer og, hvor det 

er relevant, de flerårige prioriteter, som 

disse arbejdsprogrammer er baseret på. 

Under udformningen af sine 

arbejdsprogrammer hører Kommissionen 

civilsamfundsorganisationer og 

organisationer, som repræsenterer lokale 

og regionale myndigheder. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

programmets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

og medlemsstaterne forholdsmæssige 

rapporteringskrav. 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

programmets gennemførelse og resultater 

udarbejdes og indsamles effektivt og 

rettidigt, at tildelingen af midler til 

specifikke projekter afspejles nøjagtigt, og 

at de synergier, der skabes mellem 

finansieringsprogrammer, dokumenteres 

korrekt. Til dette formål skal der sikres 

deltagelse af de i programmet involverede 

parter. Rapporteringskrav, som er 

forholdsmæssige og mindst muligt 

byrdefulde, pålægges modtagere af EU-

midler og medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 14, tillægges 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 6, 13 og 14, tillægges 
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Kommissionen indtil den 31. december 

2027. 

Kommissionen indtil den 31. december 

2027. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 14 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 6, 13 og 14 

omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 14 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 6, 13 og 14 træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 

eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 
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Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende programmet, dets 

foranstaltninger og resultater. De 

finansielle midler, der er afsat til 

programmet, skal også bidrage til den 

interne kommunikation om Unionens 

politiske prioriteter, for så vidt som de 

vedrører målene i artikel 2. 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende programmet, dets 

foranstaltninger og resultater. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18a 

 Nationale kontaktpunkter 

 Hver medlemsstat opretter et uafhængigt 

og kvalificeret nationalt kontaktpunkt 

med personale, som har til opgave at give 

de potentielle støttemodtagere (borgere, 

organisationer og regionale myndigheder) 

vejledning, praktisk information og 

bistand vedrørende alle aspekter af 

programmet, herunder i forbindelse med 

ansøgningsproceduren og udarbejdelse af 

forslag, distribution af dokumentation, 

partnersøgning, uddannelse og andre 

formaliteter, og således sikre, at 

programmet gennemføres på en ensartet 

måde. De nationale kontaktpunkter har 

ikke noget ansvar for projektevaluering, 

der skal foretages af Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 
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Artikel 19 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Udvalget kan holde møde i 

specifikke sammensætninger for at 

behandle de enkelte indsatsområder i 

programmet. 

3. Udvalget kan holde møde i 

specifikke sammensætninger for at 

behandle de enkelte indsatsområder i 

programmet. Hvis det er relevant og i 

overensstemmelse med udvalgets 

forretningsorden, indbydes eksterne 

eksperter, herunder repræsentanter for 

arbejdsmarkedets parter, 

civilsamfundsorganisationer og 

repræsentanter for modtagerne 

regelmæssigt til at deltage i møderne som 

observatører. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De specifikke mål for programmet, som er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive 

videreført, navnlig gennem støtte til 

følgende aktiviteter: 

De specifikke mål for programmet, som er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive 

videreført, navnlig gennem støtte til 

følgende overordnede aktiviteter: 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) bevidstgørelse og udbredelse af 

oplysninger for at øge viden om politikker 

og rettigheder på områder omfattet af 

programmet 

a) forøgelse af bevidstheden blandt 

borgere, navnlig unge og personer, der 

tilhører dårligt stillede og 

underrepræsenterede samfundsgrupper, 

om de fælles værdier, rettigheder og 

principper, som Unionen bygger på, deres 

rettigheder og forpligtelser som 

europæiske borgere samt om 

mulighederne for at beskytte og udøve 

disse rettigheder, uanset hvor de bor; 

fremme af projekter, der har til hensigt at 
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øge viden om politikker og rettigheder på 

områder omfattet af programmet; 

tilskyndelse til formel og uformel 

uddannelse i europæisk medborgerskab. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) gensidig læring gennem udveksling 

af god praksis mellem interessenterne med 

henblik på at forbedre viden, gensidig 

forståelse, demokratisk engagement og 

aktivt medborgerskab 

b) gensidig læring gennem udveksling 

og fremhævning af god praksis mellem 

interessenterne (navnlig 

sammenslutninger, 

civilsamfundsorganisationer, 

lokaladministrationer og borgere) med 

henblik på at forbedre viden, gensidig 

forståelse, demokratisk engagement og 

aktivt medborgerskab og yderligere 

nyttiggøre resultaterne af de støttede 

aktiviteter 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) analytiske og 

overvågningsrelaterede aktiviteter for at 

få en bedre forståelse af situationen i 

medlemsstaterne og på EU-plan på de 

områder, der er omfattet af programmet, 

samt for at forbedre gennemførelsen af 

EU's lovgivning og politikker 

udgår 

__________________  

1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 

indsamling af data og statistikker; 

udvikling af fælles metoder og, når det 

skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer 

eller benchmarks; undersøgelser, 

forskning, analyser og rundspørger; 

evalueringer; konsekvensanalyse; 
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udarbejdelse og offentliggørelse af 

vejledninger, rapporter og 

uddannelsesmateriale. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) støtte til initiativer og 

foranstaltninger til fremme og beskyttelse 

af mediefrihed og -pluralisme og 

opbyggelse af kapacitet til nye 

udfordringer såsom nye medieteknologier 

og bekæmpelse af hadefuld tale 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra e  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) udvikling og vedligeholdelse af 

IKT-værktøjer 

udgår 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) fremme af offentlighedens 

kendskab til og forståelse af risici, regler, 

garantier og rettigheder i forbindelse med 

beskyttelse af personoplysninger, 

privatlivets fred og den digitale sikkerhed 

samt håndtering af falske nyheder og 

målrettet desinformation gennem 

bevidstgørelses-, uddannelses-, 

undersøgelses- og overvågningsaktiviteter 

især med fokus på unge 
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Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) styrkelse af borgernes viden om 

europæisk kultur og historie og af deres 

historiske bevidsthed samt deres 

tilhørsforhold til Unionen 

f) styrkelse af borgernes – især unges 

– viden om europæisk kultur, kulturarv og 

historie og af deres historiske bevidsthed, 

men også om EU's fremtidige 

udfordringer samt en styrkelse af deres 

tilhørsforhold til Unionen, navnlig 

gennem: 

 i)  initiativer, der reflekterer over 

årsagerne til de totalitære regimer i 

Europas moderne historie og mindes 

ofrene for deres forbrydelser 

 ii)  aktiviteter vedrørende andre 

afgørende tidspunkter og 

referencepunkter i nyere europæisk 

historie 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) samling af europæere af forskellige 

nationaliteter og kulturer ved at give dem 

mulighed for at deltage i 

venskabsbysamarbejde 

g) samling af europæiske borgere af 

forskellige nationaliteter og kulturer ved at 

give dem mulighed for at deltage i møder, 

venskabsbysamarbejde, mindre projekter 

og civilsamfundsprojekter og således 

skabe betingelserne for en stærkere 

bottom-up-tilgang, der sigter mod at 

præge EU's politiske dagsorden 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra h 



 

AD\1168903DA.docx 35/40 PE627.931v03-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) opmuntring til og fremme af aktiv 

deltagelse i opbygningen af en mere 

demokratisk Union samt udbredelse af 

kendskab til rettigheder og værdier via 

støtte til civilsamfundsorganisationer 

h) opmuntring til og fremme af aktiv 

og inklusiv deltagelse med særlig vægt på 

marginaliserede samfundsgrupper i 

opbygningen af en mere demokratisk 

Union ved bl.a. at fremme brugen af e-

demokratiske værktøjer og det europæiske 

borgerinitiativ; øge bevidstheden om 

fremme og forsvar af rettigheder og 

værdier via støtte til 

civilsamfundsorganisationer 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Bilag 1 – stk. 1 – litra j 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) styrkelse af de europæiske 

netværks evne til at fremme og 

videreudvikle EU-retten og EU's politiske 

mål og strategier samt støtte til 

civilsamfundsorganisationer, som er aktive 

på de områder, der er omfattet af 

programmet  

j) støtte til 

civilsamfundsorganisationer, som er aktive 

på de områder, der er omfattet af 

programmet 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra j a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) styrkelse af kapaciteten og 

uafhængigheden for 

menneskerettighedsforkæmpere og 

civilsamfundsorganisationer, der 

overvåger situationen med hensyn til 

retsstatsprincippet, og støtte til 

foranstaltninger på lokalt, regionalt og 

nationalt plan 

 

Ændringsforslag  63 
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Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra j b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 jb) fremme og udvikling af dialog med 

civilsamfundsorganisationer om 

udvikling, gennemførelse og overvågning 

af EU-retten og politiske mål og strategier 

på alle områder, der er omfattet af 

programmet 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Programmet vil blive fulgt på grundlag af 

et sæt indikatorer, der er beregnet til at 

måle, i hvilket omfang de overordnede og 

specifikke mål for programmet er nået, og 

med henblik på at minimere de 

administrative byrder og omkostninger. 

Med henblik herpå vil der blive indsamlet 

data for så vidt angår følgende sæt af 

nøgleindikatorer: 

Programmet vil blive fulgt på grundlag af 

et sæt indikatorer, der er beregnet til at 

måle, i hvilket omfang de overordnede og 

specifikke mål for programmet er nået, og 

med henblik på at minimere de 

administrative byrder og omkostninger. 

Hvor det er muligt, skal indikatorer 

opdeles efter alder, køn og andre data, der 

kan indsamles (etnicitet, handicap, 

kønsidentitet…). Med henblik herpå vil 

der blive indsamlet data vedrørende 

følgende sæt nøgleindikatorer: 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Bilag II – tabel – række 6  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Antallet af tværnationale netværk og 

initiativer, der fokuserer på europæisk 

erindring og kulturarv som følge af 

programmets intervention. 

Antallet af tværnationale netværk og 

initiativer, der fokuserer på europæisk 

historiebevidsthed, kulturarv og civil 

dialog som følge af programmets 

intervention. 
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Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Bilag II – tabel – 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Geografisk fordeling af projekterne 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, 
SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA 

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 

udtalelsen frem til vedtagelsen heraf i udvalget: 

Enhed og/eller person 

Civil Society Europe 

Europæisk Ungdomsforum 

Europæiske Kommuners og Regioners Råd 

Stefan Batory Foundation 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier 

Referencer COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD) 

Korresponderende udvalg 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

LIBE 

14.6.2018 
   

Udtalelse fra 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

CULT 

14.6.2018 

Associerede udvalg - dato for meddelelse 

på plenarmødet 

5.7.2018 

Ordfører for udtalelse 

 Dato for valg 

Sylvie Guillaume 

1.6.2018 

Behandling i udvalg 10.10.2018    

Dato for vedtagelse 3.12.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

16 

0 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar 

Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa 
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG 

16 + 

ALDE Mircea Diaconu 

PPE Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław 

Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar 

Köster, Luigi Morgano 

VERTS/ALE Jill Evans 

 

0 - 

  

 

1 0 

ECR Emma McClarkin 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 

 


