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KORTFATTAD MOTIVERING 

Det framtida programmet för medborgarskap, rättigheter och värden bör bidra till att blåsa 

nytt liv i dialogen européer emellan och stärka den ömsesidiga förståelsen, i en tid då Europa 

upplever en stark ökning av en intolerans som ifrågasätter känslan av att tillhöra ett 

gemensamt område. 

Föredraganden är medveten om kommissionens ansträngningar för att få till synergieffekter 

med hänsyn till en begränsad budget.  

Dock anser föredraganden att det mer än någonsin är nödvändigt att stärka det utrymme som 

reserverats för det tidigare programmet Ett Europa för medborgarna, som har gett uppenbart 

mervärde när det gäller att främja medborgerligt deltagande, stärka känslan av samhörighet 

och uppmuntra medborgarnas deltagande och demokratiska engagemang. Programmet har 

visat sig vara framgångsrikt och har bidragit till att öka medvetenheten om europeiska frågor, 

och skulle därför kunna ha en positiv inverkan på EU-medborgarnas intresse för det 

kommande valet till Europaparlamentet.  

Det är mot bakgrund av detta som föredraganden beklagar att det mycket symboliska 

begreppet medborgarskap har försvunnit från namnet på programmet, och föreslår därför att 

det återinförs. 

Föredraganden anser det dessutom nödvändigt att programmet ges en budget som står i 

proportion till de utmaningar som ska bemötas och föreslår därför att höja budgeten för 

segment B ”Medborgarnas engagemang och deltagande”, som föredraganden ansvarar för. 

Den föreslagna budgeten är ytterst otillräcklig i förhållande till vad Europaparlamentet hade 

begärt. Det föreslås därför att dimensionen som innefattar ”Medborgarnas engagemang” ska 

förstärkas genom en budget på 500 miljoner euro, vilket motsvarar knappt 1 euro per EU-

medborgare. Det är viktigt att försvara ett europeiskt program som är tillgängligt för alla de 

medborgare som strävar efter ett starkt Europa, som en motvikt till de nationalistiska 

strömningarna och i en anda av fortsatt solidaritet. 

Med tanke på hur viktigt det är att å ena sidan främja ihågkommande verksamhet när det 

gäller de historiska händelser som ledde fram till Europeiska unionen och å andra sidan bättre 

förstå samtiden för att fortsätta bygga vår gemensamma framtid, föreslår föredraganden att 

utveckla den ihågkommande verksamhet som påminner om vikten av de grundläggande 

principer och värden som EU bygger på.  

Föredraganden anser för övrigt, givet den begränsade budget som har anslagits för detta 

program, att det inte är ändamålsenligt att låta kommissionen använda dessa medel för att ta 

fram ett institutionellt meddelande om EU:s politiska prioriteringar, eftersom kommissionens 

kommunikationsavdelningar redan har betydande resurser för att genomföra åtgärder av den 

typen. 

Föredraganden välkomnar inrättandet av ett stödinstrument för de organisationer i det civila 

samhället inom EU som främjar grundläggande värden på lokal nivå, till stöd för öppna, 

demokratiska och inkluderande samhällen, men betonar samtidigt behovet av att försvara 

enskilda projekt som tagits fram av vanliga medborgare i sina lokalsamhällen och som är 

oumbärliga för att ge liv åt EU i vardagen. Föredraganden insisterar särskilt på att 

programmet bör vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 

När det gäller att öppna upp programmet för associerade tredjeländer anser föredraganden att 

en sådan lösning inte är relevant för delen ”Medborgarnas engagemang”, med tanke på att 
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möjligheterna för medborgarinsatser inom medlemsstaterna ofta är begränsade och ger 

upphov till frustration för många sökande som inte har kunnat bli stödberättigade, trots deras 

engagemang.  

Föredraganden instämmer också med kommissionens förslag att utvidga systemet med 

nationella kontaktpunkter, vilka redan visar prov på sin nytta inom ramen för programmet Ett 

Europa för medborgarna när det gäller att bättre stödja projektägare i deras arbete, och 

insisterar på att detta anges i förordningen.  

Föredraganden föreslår även att kommissionen ska anta arbetsprogrammen, liksom de 

fleråriga prioriteringarna, genom delegerade akter och inte genom genomförandeakter såsom 

anges i kommissionens förslag. 

Sammantaget välkomnar föredraganden kommissionens förslagna strategi, framför allt när det 

gäller att ändra den rättsliga grunden, så att Europaparlamentet kan spela sin roll som 

medlagstiftare. Föredraganden påminner om att det bakom detta program står många 

medborgarprojekt som det är mycket viktigt att hålla vid liv i nuläget och att uppmuntra till i 

framtiden. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 

samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Titel 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

om inrättande av programmet för 

rättigheter och värden 

om inrättande av programmet Europa för 

medborgare, rättigheter och värden 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

16.2, 19.2, 21.2, 24, 167 och 168, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

16.2, 19.2, 21.2, 24, 167 och 168, och av 

artikel 11 i fördraget om Europeiska 

unionen, 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Enligt artikel 2 fördraget om 

Europeiska unionen ska unionen ˮbygga på 

värdena respekt för människans värdighet, 

frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 

respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive rättigheter för personer som 

tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara 

gemensamma för medlemsstaterna i ett 

samhälle som kännetecknas av mångfald, 

icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, 

solidaritet och principen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män.” I artikel 3 anges 

vidare att ”unionen ska ha som mål att 

främja freden, sina värden och folkens 

välfärd” och bland annat ”respektera 

rikedomen hos sin kulturella och språkliga 

mångfald och sörja för att det europeiska 

kulturarvet skyddas och utvecklas”. Dessa 

värden bekräftas och uttrycks i de 

rättigheter, friheter och principer som 

fastställs i Europeiska unionens stadga om 

(1) Enligt artikel 2 fördraget om 

Europeiska unionen ska unionen ˮbygga på 

värdena respekt för människans värdighet, 

frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 

respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive rättigheter för personer som 

tillhör minoriteter. Framför allt utgör 

människans värdighet – i enlighet med 

den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna – den främsta 

grunden för alla grundläggande 

mänskliga rättigheter. Dessa principer 

och värden ska vara gemensamma för 

medlemsstaterna i ett samhälle som 

kännetecknas av mångfald, icke-

diskriminering, tolerans, rättvisa, 

solidaritet och principen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män.” I artikel 3 anges 

vidare att ”unionen ska ha som mål att 

främja freden, sina värden och folkens 

välfärd” och bland annat ”respektera 
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de grundläggande rättigheterna. rikedomen hos sin kulturella och språkliga 

mångfald och sörja för att det europeiska 

kulturarvet skyddas och utvecklas”. Dessa 

värden bekräftas och uttrycks i de 

rättigheter, friheter och principer som 

fastställs i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Dessa rättigheter och värden måste 

fortsätta att främjas och upprätthållas, 

spridas bland medborgare och folk och 

vara en del av EU-projektets kärna. Därför 

bör en ny fond för rättsliga frågor, 

rättigheter och värden, som omfattar 

programmen för rättigheter och värden och 

för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för 

EU:s budget. I en tid då samhällena i 

Europa konfronteras med extremism, 

radikalisering och splittring, är det 

viktigare än någonsin att främja, stärka och 

försvara rättvisa, rättigheter och EU:s 

värden: mänskliga rättigheter, respekt för 

människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att 

få djupgående och direkta följder för 

politiken, samhället, kulturen och 

ekonomin i EU. Som en del av den nya 

fonden kommer programmet för rättsliga 

frågor att fortsätta att ge stöd till den 

fortsatta utvecklingen av unionens 

rättsliga område och det 

gränsöverskridande samarbetet. 

Programmet för rättigheter och värden 

kommer att samla 2014–2020 års program 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, 

som inrättades genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, 

och 2014–2020 års program Ett Europa för 

medborgarna, som inrättades genom rådets 

förordning (EU) nr 390/20149 (nedan 

(2) Dessa rättigheter och värden måste 

fortsätta att främjas, upprätthållas och 

spridas bland medborgare och folk och 

vara en del av EU-projektets kärna. Därför 

bör en ny fond för rättsliga frågor, 

rättigheter och värden, som omfattar 

programmet Europa för medborgare, 

rättigheter och värden och programmet för 

rättsliga frågor, inrättas inom ramen för 

EU:s budget. I en tid då samhällena i 

Europa konfronteras med många 

utmaningar, såsom extremism, 

radikalisering och splittring och då vissa 

länder upplever en allt starkare 

tillbakagång för rättsstaten, är det 

viktigare än någonsin att främja, stärka och 

försvara rättvisa, rättigheter och EU:s 

värden, som mänskliga rättigheter, även 

rättigheterna för personer som tillhör 

minoriteter samt för barn och ungdomar, 

mångfald, tolerans, respekt för 

människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, solidaritet och rättsstaten. 

Programmet Europa för medborgare, 

rättigheter och värden kommer att samla 

2014–2020 års program Rättigheter, 

jämlikhet och medborgarskap, som 

inrättades genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 

2014–2020 års program Ett Europa för 

medborgarna, som inrättades genom rådets 

förordning (EU) nr 390/20149 (nedan 
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kallade de föregående programmen). kallade de föregående programmen). 

__________________ __________________ 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1381/2013 av den 17 december 

2013 om inrättande av ett program 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 

för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 

28.12.2013, s. 62) 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1381/2013 av den 17 december 

2013 om inrättande av ett program 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 

för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 

28.12.2013, s. 62) 

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av 

den 14 april 2014 om inrättande av 

programmet ”Ett Europa för medborgarna” 

för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 

17.4.2014, s. 3). 

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av 

den 14 april 2014 om inrättande av 

programmet ”Ett Europa för medborgarna” 

för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 

17.4.2014, s. 3). 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Fonden för rättsliga frågor, 

rättigheter och värden och dess två 

underliggande finansieringsprogram 

kommer främst att inriktas på personer och 

enheter som bidrar till att göra våra 

gemensamma värden, rättigheter och rika 

mångfald levande och dynamiska. Det 

slutliga målet är att främja och stödja vårt 

rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande 

och demokratiska samhälle. Det innefattar 

ett dynamiskt civilsamhälle, som 

uppmuntrar människors demokratiska, 

samhälleliga och medborgerliga 

delaktighet och som främjar den rika 

mångfalden i det europeiska samhället, på 

grundval av vår gemensamma historia och 

våra gemensamma minnen. I artikel 11 i 

fördraget om Europeiska unionen anges 

närmare att institutionerna på lämpligt sätt 

ska ge medborgarna och de representativa 

sammanslutningarna möjlighet att ge 

uttryck för och offentligt diskutera sina 

åsikter på alla unionens åtgärdsområden. 

(3) Fonden för rättsliga frågor, 

rättigheter och värden och dess två 

finansieringsprogram kommer främst att 

inriktas på personer och enheter som bidrar 

till att förverkliga våra gemensamma 

principer, värden och rättigheter och lyfta 

fram rikedomen i vår mångfald. Det 

slutliga målet är att stödja vårt 

rättighetsbaserade, jämlika, rättvisa, 

toleranta, inkluderande, mångfaldiga och 

demokratiska samhälle. Den verksamhet 

som finansieras bör syfta till att 

upprätthålla och stärka ett aktivt 

civilsamhälle, och att uppmuntra 

demokratisk, samhällelig, kulturell och 

medborgerlig delaktighet, på grundval av 

vår gemensamma historia, vårt 

gemensamma kulturella arv och våra 

gemensamma värden, minnen och rötter. I 

artikel 11 i fördraget om Europeiska 

unionen krävs det att institutionerna ska 

föra en öppen, tydlig och regelbunden 

dialog med det civila samhället och att de 
på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de 

representativa sammanslutningarna 
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möjlighet att ge uttryck för och offentligt 

diskutera sina åsikter på alla unionens 

åtgärdsområden. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Programmet för rättigheter och 

värden (nedan kallat programmet) bör göra 

det möjligt att utveckla synergier för att 

möta gemensamma utmaningar när det 

gäller att främja och skydda värden och för 

att nå den kritiska massa som krävs för att 

få konkreta resultat på fältet. Detta bör 

uppnås genom att man bygger vidare på de 

positiva erfarenheterna från de föregående 

programmen. Detta kommer att göra det 

möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt 

ut, på ett mer effektivt sätt stödja de 

politikområden som omfattas och stärka 

deras förmåga att nå ut till människor. För 

att fungera effektivt bör programmet 

använda skräddarsydda strategier för att 

beakta de olika sektorernas specifika natur, 

deras olika målgrupper och dessas 

särskilda behov. 

(4) Programmet Europa för 

medborgare, rättigheter och värden (nedan 

kallat programmet) bör göra det möjligt att 

utveckla synergier för att möta 

gemensamma utmaningar när det gäller att 

främja och skydda värden, aktivt 

medborgarskap och utbildning för 

europeiskt medborgarskap och för att nå 

den kritiska massa som krävs för att få 

konkreta resultat på fältet. Detta bör 

uppnås genom att man bygger vidare på de 

positiva erfarenheterna från de föregående 

programmen, som nu har införlivats i det 

nya programmet. Detta kommer att göra 

det möjligt att utnyttja synergipotentialen 

fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de 

politikområden som omfattas och stärka 

deras förmåga att nå ut till människor. För 

att fungera effektivt bör programmet 

använda skräddarsydda strategier för att 

beakta de olika sektorernas specifika natur, 

deras olika målgrupper och dessas 

särskilda behov, med särskild inriktning 

på unionens flerspråkiga karaktär och 

behovet av att inkludera ungdomar, 

liksom underrepresenterade och 

missgynnade grupper, såsom människor 

med särskilda behov, migranter, 

flyktingar och asylsökande. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) I artikel 17 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt anges 

att unionen ska upprätthålla en dialog 

med de kyrkor och organisationer som 

nämns i den artikeln. Genom artikeln 

erkänns deras särskilda bidrag till stöd för 

skydd och främjande av grundläggande 

mänskliga rättigheter, och i ljuset av detta 

bör de ges samma tillgång som det civila 

samhällets organisationer till de relevanta 

finansieringsmöjligheter som programmet 

erbjuder. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att föra Europeiska unionen 

närmare dess medborgare krävs en rad 

olika insatser och samordnade 

ansträngningar. Åtgärder för att 

sammanföra medborgare i vänortsprojekt 

eller nätverk av städer och stödja det civila 

samhällets organisationer på de områden 

som omfattas av programmet kommer att 

bidra till att stärka medborgarnas 

engagemang i samhället och i slutändan 

deras delaktighet i det demokratiska livet i 

unionen. Samtidigt kan stödverksamhet 

som främjar ömsesidig förståelse, 

mångfald, dialog och respekt för andra 

bidra till en känsla av tillhörighet och en 

europeisk identitet, baserad på en 

gemensam förståelse av Europas värden, 

kultur, historia och arv. Främjandet av en 

ökad känsla av samhörighet med unionen 

och unionens värden är särskilt viktigt 

bland medborgare i EU:s yttersta 

randområden på grund av deras avsides 

läge och avstånd från den europeiska 

kontinenten. 

(5) För att föra Europeiska unionen 

närmare dess medborgare, främja 

demokratiskt deltagande och ge 

medborgarna möjlighet att utnyttja sina 

rättigheter i anslutning till det europeiska 

medborgarskapet krävs en rad olika 

insatser och samordnade ansträngningar, 

som bör sträva mot en jämn geografisk 

fördelning. Åtgärder för att sammanföra 

medborgare i vänortsprojekt eller nätverk 

av städer och stödja det civila samhällets 

organisationer på de lokala, regionala, 

nationella och transnationella planen 

inom de områden som omfattas av 

programmet kommer att bidra till att stärka 

medborgarnas engagemang i samhället och 

i slutändan deras aktiva delaktighet i det 

demokratiska livet i unionen samt i 

utformandet av unionens politiska 

agenda. Samtidigt kan stödverksamhet 

som främjar ömsesidig förståelse, 

interkulturell dialog, kulturell och 

språklig mångfald, försoning, social 

delaktighet och respekt för andra bidra till 

en känsla av tillhörighet till unionen och 

ett gemensamt medborgarskap inom 
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ramen för en europeisk identitet, baserad 

på en gemensam förståelse av Europas 

värden, kultur, historia och arv. Främjandet 

av en ökad känsla av samhörighet med 

unionen och unionens värden är särskilt 

viktigt bland medborgare i EU:s yttersta 

randområden på grund av deras avsides 

läge och avstånd från den europeiska 

kontinenten. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Den ökande mångfalden och de 

globala migrationsflödena ökar den 

interkulturella och interreligiösa 

dialogens betydelse i våra samhällen. Den 

interkulturella och interreligiösa dialogen 

bör stödjas fullt ut som en del av den 

sociala harmonin i Europa och som en 

nyckelfaktor för att stärka social 

delaktighet och sammanhållning. 

Interreligiös dialog skulle kunna hjälpa 

till att framhäva religionens positiva 

bidrag till social sammanhållning, men 

religiös analfabetism riskerar att ge 

upphov till missbruk av de religiösa 

känslorna bland befolkningen. 

Programmet bör därför stödja projekt och 

initiativ som utvecklar religiös kompetens, 

främjar interreligiös dialog och ömsesidig 

förståelse. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Åminnelseverksamhet och kritisk 

eftertanke kring Europas historiska 

minnen är nödvändiga inslag för att göra 

(6) Åminnelseverksamhet och kritiskt 

och kreativt tänkande om Europas 

historiska minnen är nödvändiga inslag för 
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medborgarna medvetna om den 

gemensamma historien, som grundval för 

en gemensam framtid, en moralisk 

kompass och gemensamma värden. 

Relevansen av historiska, kulturella och 

interkulturella aspekter bör också beaktas, 

liksom kopplingarna mellan åminnelse och 

skapandet av en europeisk identitet och en 

känsla av samhörighet. 

att göra medborgarna, särskilt ungdomar, 

medvetna om sin gemensamma historia, 

som grundval för en gemensam framtid. 

Relevansen av historiska, sociala, 

kulturella och interkulturella aspekter, 

tolerans och dialog bör också beaktas för 

att främja en gemensam grund som 

bygger på delade värden, solidaritet, 

mångfald och fred, liksom kopplingarna 

mellan åminnelse och skapandet av en 

europeisk identitet och en känsla av 

samhörighet. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Programmet har en avgörande roll 

att spela när det gäller att främja 

utvecklingen av en gemensam europeisk 

identitet och ge synlighet åt de möjligheter 

som hör till unionen, som en motåtgärd 

till euroskepticism och antieuropeiska 

politiska krafter som ifrågasätter det 

europeiska projektets själva existens. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medborgarna bör också bli mer 

medvetna om sina rättigheter på grundval 

av unionsmedborgarskapet, och bör kunna 

känna sig bekväma med att bo, resa, 

studera, arbeta och utföra frivilligarbete i 

en annan medlemsstat. De bör också känna 

att de kan åtnjuta och utöva alla sina 

medborgerliga rättigheter och förlita sig 

på att rättigheterna är tillgängliga på lika 

villkor, kan göras gällande utan 

inskränkningar och omfattas av skydd, utan 

(7) Medborgarna bör också bli mer 

medvetna om sina rättigheter på grundval 

av unionsmedborgarskapet, och bör kunna 

känna sig bekväma med att bo, resa, 

studera, arbeta, rösta, ha tillgång till 

offentliga tjänster, delta i kulturella 

utbyten och utföra frivilligarbete i en 

annan medlemsstat. De bör också känna att 

de kan delta i unionens beslutsprocess och 

vara medvetna om att de kan påverka den 
och att de kan förlita sig på att deras 
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någon diskriminering oavsett var i unionen 

de råkar befinna sig. Det civila samhället 

måste stödjas för att främja, skydda och 

öka medvetenheten om EU:s gemensamma 

värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och 

för att bidra till att de rättigheter som följer 

med unionsrätten faktisk kan åtnjutas. 

rättigheter är tillgängliga på lika villkor, 

kan göras gällande utan inskränkningar och 

omfattas av skydd utan någon 

diskriminering, oavsett var i unionen de 

råkar befinna sig. Det civila samhället 

måste stödjas på alla nivåer för att främja, 

skydda och öka medvetenheten om 

unionens gemensamma värden enligt 

artikel 2 i EU-fördraget i syfte att 

säkerställa att de rättigheter som följer 

med unionsrätten faktiskt kan åtnjutas. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Europaparlamentets resolution av 

den 2 april 2009 om det europeiska 

samvetet och diktatur och rådets slutsatser 

av den 9–10 juni 2011 om åminnelsen av 

brott som begåtts av totalitära regimer i 

Europa understryker vikten av att hålla 

minnena av det förflutna vid liv för att vi 

ska kunna bygga en gemensam framtid 

och framhåller den viktiga roll som 

unionen spelar för att främja, dela och 

verka för det kollektiva minnet av dessa 

brott, i en strävan att gjuta nytt liv i en 

mångfaldig och demokratisk gemensam 

europeisk identitet. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Omvärldens attityder, hinder i den 

fysiska miljön och bristande tillgänglighet 

hindrar personer med funktionsnedsättning 

från att delta fullt ut och effektivt i 

samhället, på lika villkor med andra. 

Människor med funktionsnedsättning 

(12) Omvärldens attityder, hinder i den 

fysiska miljön och bristande tillgänglighet 

hindrar personer med funktionsnedsättning 

från att delta fullt ut och effektivt i 

samhället, på lika villkor med andra. 

Personer med funktionsnedsättning 



 

AD\1168903SV.docx 13/40 PE627.931v03-00 

 SV 

hindras bland annat från att få tillgång till 

arbetsmarknaden, dra fördel av en 

inkluderande och kvalitativ utbildning, 

undvika fattigdom och social utestängning, 

beredas tillgång till kulturella initiativ och 

media eller använda sina politiska 

rättigheter. I egenskap av part i Förenta 

nationernas konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning 

(UNCRPD), har unionen och alla dess 

medlemsstater åtagit sig att främja, skydda 

och säkerställa det fulla och lika 

åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter för alla 

personer med funktionshinder. 

Konventionens bestämmelser har blivit en 

integrerad del av unionens rättsordning. 

hindras bland annat från att få tillgång till 

arbetsmarknaden, dra fördel av en 

inkluderande och kvalitativ utbildning, 

undvika fattigdom och social utestängning, 

beredas tillgång till kultur, kulturella 

initiativ och media och använda sina 

politiska rättigheter. I egenskap av part i 

Förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (UNCRPD), har 

unionen och alla dess medlemsstater åtagit 

sig att främja, skydda och säkerställa det 

fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter för 

alla personer med funktionshinder. 

Konventionens bestämmelser har blivit en 

integrerad del av unionens rättsordning. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Enligt artikel 24 i EUF-fördraget 

ska Europaparlamentet och rådet anta 

bestämmelser om de förfaranden och 

villkor som krävs för framläggande av ett 

medborgarinitiativ i den mening som avses 

i artikel 11 i fördraget om Europeiska 

unionen. Så har också skett genom 

antagandet av [Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 211/201114. 

Programmet bör stödja finansieringen av 

tekniskt och organisatoriskt stöd för 

genomförandet av [förordning [(EU) nr 

211/2011], vilket skulle stärka 

medborgarnas möjligheter att utöva rätten 

att föreslå och stödja europeiska 

medborgarinitiativ. 

(14) Enligt artikel 24 i EUF-fördraget 

ska Europaparlamentet och rådet anta 

bestämmelser om de förfaranden och 

villkor som krävs för framläggande av ett 

medborgarinitiativ i den mening som avses 

i artikel 11 i fördraget om Europeiska 

unionen. Så har också skett genom 

antagandet av [Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 211/201114 

Programmet bör uppmuntra och främja 

utövandet av rätten att föreslå och stödja 

europeiska medborgarinitiativ genom att i 

segmentet ”Jämlikhet och rättigheter” 

stödja finansieringen av tekniskt och 

organisatoriskt stöd för genomförandet av 

[förordning [(EU) nr 211/2011]. 

__________________ __________________ 

14 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 

februari 2011 om medborgarinitiativet 

(EUT L 65, 11.3.2011, s. 1). 

14 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 

februari 2011 om medborgarinitiativet 

(EUT L 65, 11.3.2011, s. 1). 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I enlighet med unionsrättsakter om 

likabehandling ska medlemsstaterna inrätta 

oberoende organ för främjandet av 

likabehandling för att motverka 

diskriminering på grund av ras, etniskt 

ursprung och kön. Många medlemsstater 

har dock gått längre än dessa krav och sett 

till att likabehandlingsorgan också kan 

hantera frågor om diskriminering på andra 

grunder, t.ex. ålder, sexuell läggning, 

religion eller övertygelse, funktionshinder 

eller annat. Organen för likabehandling 

spelar en viktig roll när det gäller att främja 

jämlikhet och säkerställa en effektiv 

tillämpning av lagstiftningen om 

likabehandling, främst genom att 

tillhandahålla ett oberoende stöd till 

personer som utsatts för diskriminering, 

genomföra oberoende undersökningar om 

diskriminering samt offentliggöra 

oberoende rapporter och lämna 

rekommendationer i alla frågor som rör 

diskriminering i sina respektive länder. Det 

är mycket viktigt att det arbete som utförs 

av organen för likabehandling är samordnat 

på unionsnivå i detta hänseende. Equinet 

inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs 

av de nationella organen för främjande av 

likabehandling, i enlighet med vad som 

fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 

och 2004/113/EG16 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Equinet 

är i en särskild situation, eftersom det är 

den enda enheten som säkerställer 

samordning av den verksamhet som 

bedrivs av organ för likabehandling. Denna 

samordningsverksamhet är av central 

betydelse för ett effektivt genomförande av 

unionens lagstiftning mot diskriminering i 

(17) I enlighet med unionsrättsakter om 

likabehandling ska medlemsstaterna inrätta 

oberoende organ för främjandet av 

likabehandling för att motverka 

diskriminering på grund av ras, etniskt 

ursprung och kön. Många medlemsstater 

har dock gått längre än dessa krav och sett 

till att likabehandlingsorgan också kan 

hantera frågor om diskriminering på andra 

grunder, t.ex. språk, ålder, sexuell 

läggning, religion eller övertygelse, 

funktionshinder eller annat. Organen för 

likabehandling spelar en viktig roll när det 

gäller att främja jämlikhet och säkerställa 

en effektiv tillämpning av lagstiftningen 

om likabehandling, främst genom att 

tillhandahålla ett oberoende stöd till 

personer som utsatts för diskriminering, 

genomföra oberoende undersökningar om 

diskriminering samt offentliggöra 

oberoende rapporter och lämna 

rekommendationer i alla frågor som rör 

diskriminering i sina respektive länder. Det 

är mycket viktigt att det arbete som utförs 

av organen för likabehandling är samordnat 

på unionsnivå i detta hänseende. Equinet 

inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs 

av de nationella organen för främjande av 

likabehandling, i enlighet med vad som 

fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 

och 2004/113/EG16 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Equinet 

är i en särskild situation, eftersom det är 

den enda enheten som säkerställer 

samordning av den verksamhet som 

bedrivs av organ för likabehandling. Denna 

samordningsverksamhet är av central 

betydelse för ett effektivt genomförande av 

unionens lagstiftning mot diskriminering i 
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medlemsstaterna och bör stödjas genom 

programmet. 

medlemsstaterna och bör stödjas genom 

programmet. 

_________________ _________________ 

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 

29 juni 2000 om genomförandet av 

principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung 

(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22). 

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 

29 juni 2000 om genomförandet av 

principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung 

(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22). 

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 

december 2004 om genomförande av 

principen om likabehandling av kvinnor 

och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster 

(EUT L 373, 21.12.2004, s. 37). 

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 

december 2004 om genomförande av 

principen om likabehandling av kvinnor 

och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster 

(EUT L 373, 21.12.2004, s. 37). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 

genomförandet av principen om lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet (EUT L 204, 

26.7.2006, s. 23). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 

genomförandet av principen om lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet (EUT L 204, 

26.7.2006, s. 23). 

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/41/EU av den 7 juli 2010 om 

tillämpning av principen om 

likabehandling av kvinnor och män som är 

egenföretagare och om upphävande av 

rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 

15.7.2010, s. 1). 

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/41/EU av den 7 juli 2010 om 

tillämpning av principen om 

likabehandling av kvinnor och män som är 

egenföretagare och om upphävande av 

rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 

15.7.2010, s. 1). 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Oberoende 

människorättsorganisationer och 

organisationer i det civila samhället spelar 

en väsentlig roll för att främja, skydda och 

öka medvetenheten om EU:s gemensamma 

värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och 

för att bidra till ett effektivt utövande av 

rättigheter enligt unionslagstiftningen, 

inklusive stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Som framgår av 

Europaparlamentets resolution av den 18 

(18) Oberoende 

människorättsorganisationer och 

organisationer i det civila samhället spelar 

en väsentlig roll för att främja, skydda och 

öka medvetenheten om EU:s gemensamma 

värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och 

för att bidra till ett effektivt utövande av 

rättigheter enligt unionslagstiftningen, 

inklusive stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Som framgår av 

Europaparlamentets resolution av den 19 
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april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd 

avgörande för utvecklingen av gynnsamma 

och hållbara förutsättningar för det civila 

samhällets organisationer att stärka sin roll 

och utföra sina uppgifter på ett oberoende 

och effektivt sätt. Som komplement till 

insatserna på nationell nivå bör EU:s 

finansiering därför bidra till att stödja, 

stärka och bygga upp kapaciteten hos 

oberoende organisationer i det civila 

samhället som arbetar med att främja 

mänskliga rättigheter och vars verksamhet 

bidrar till det strategiska säkerställandet av 

rättigheter som fastställs i unionsrätten och 

i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, även genom opinionsbildning 

och övervakande verksamhet, samt till att 

främja, tillvarata och öka medvetenheten 

om unionens gemensamma värderingar på 

nationell nivå. 

april 2018 är ökade medel och ett 

tillräckligt finansiellt stöd avgörande för 

utvecklingen av gynnsamma och hållbara 

förutsättningar för det civila samhällets 

organisationer att stärka sin roll och utföra 

sina uppgifter på ett oberoende och 

effektivt sätt. Som komplement till 

insatserna på nationell nivå bör EU:s 

finansiering därför bidra till att stödja, 

stärka och bygga upp – bland annat 

genom tillräcklig grundfinansiering och 

förenklade kostnadsalternativ, finansiella 

regler och förfaranden – kapaciteten hos 

oberoende organisationer i det civila 

samhället som arbetar med att främja 

mänskliga rättigheter och vars verksamhet 

bidrar till det strategiska säkerställandet av 

rättigheter som fastställs i unionsrätten och 

i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, även genom opinionsbildning 

och övervakande verksamhet, samt till att 

främja, tillvarata och öka medvetenheten 

om unionens gemensamma värderingar på 

nationell nivå. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För att säkerställa en effektiv 

fördelning av anslag ur unionens allmänna 

budget, är det nödvändigt att säkerställa att 

alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt 

mervärde och fungerar som komplement 

till medlemsstaternas insatser, samtidigt 

som konsekvens, komplementaritet och 

synergier bör eftersträvas med 

finansieringsprogram som stödjer 

politikområden med nära anknytning till 

varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, 

rättigheter och värden, och därmed också 

med programmet för rättsliga frågor – samt 

med programmet Kreativa Europa samt 

Erasmus +, för att realisera potentialen i 

kulturell samverkan på områdena kultur, 

(21) För att säkerställa en effektiv 

fördelning av anslag ur unionens allmänna 

budget, är det nödvändigt att säkerställa att 

alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt 

mervärde och fungerar som komplement 

till medlemsstaternas insatser. Konsekvens, 

komplementaritet och transparenta och 

tydligt definierade synergier bör 

eftersträvas med finansieringsprogram som 

stödjer politikområden med nära 

anknytning till varandra, särskilt inom 

fonden för rättvisa, rättigheter och värden, 

och därmed också med programmet för 

rättsliga frågor samt med programmet 

Kreativa Europa, Europeiska 

solidaritetskåren och Erasmus +, för att 
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media, konst, utbildning och kreativitet. 

Det är nödvändigt att skapa synergier med 

andra europeiska finansieringsprogram, 

särskilt på områdena sysselsättning, den 

inre marknaden, företagande, ungdom, 

hälsa, medborgarskap och rättvisa, 

migration, säkerhet, forskning, innovation, 

teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, 

yttre förbindelser, handel och utveckling. 

realisera potentialen i kulturell samverkan 

på områdena kultur, audiovisuell sektor, 

media, konst, formell, icke-formell och 

informell utbildning och kreativitet. Det är 

nödvändigt att skapa synergier med andra 

europeiska finansieringsprogram, särskilt 

på områdena sysselsättning, den inre 

marknaden, företagande, ungdom, 

frivilligarbete, yrkesutbildning, hälsa, 

medborgarskap, rättvisa, social delaktighet 

– särskilt när det gäller migranter och de 

mest utsatta – migration, säkerhet, 

forskning, innovation, teknik, näringsliv, 

sammanhållning, klimat, turism, idrott, 

yttre förbindelser, utvidgning, 

internationellt samarbete, handel och 

utveckling. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Förordning (EU, Euratom) [the new 

FR] (nedan kallad budgetförordningen) 

gäller för detta program. I den 

förordningen fastställs regler för 

genomförandet av unionens budget, 

inklusive regler om bidrag, priser, 

upphandling, indirekt genomförande, 

finansieringsinstrument och 

budgetgarantier. 

(23) Förordning (EU, Euratom) [the new 

FR] (nedan kallad budgetförordningen) 

gäller för detta program. I den 

förordningen fastställs regler för 

genomförandet av unionens budget, 

inklusive regler om bidrag, priser, 

upphandling, indirekt genomförande, 

finansieringsinstrument och 

budgetgarantier, och kräver fullständig 

öppenhet i fråga om användningen av 

resurser, sund ekonomisk förvaltning och 

försiktig användning av resurser. Det är 

framför allt regler som rör möjligheten 

för lokala, regionala, nationella eller 

transnationella organisationer i det civila 

samhället att få finansiering genom 

fleråriga driftsbidrag, kaskadbidrag och 

flexibla förfaranden för beviljande av 

bidrag. 
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Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Typerna av finansiering och 

metoderna för genomförande enligt denna 

förordning bör väljas ut på grundval av hur 

väl de bidrar till att uppnå de särskilda 

målen för åtgärderna och åstadkomma 

resultat, med beaktande av framför allt 

kostnaderna för kontroller, den 

administrativa bördan och den förväntade 

risken för bristande efterlevnad. Detta bör 

omfatta beaktande av användning av 

enhetsbelopp, schablonsatser och 

enhetskostnader, samt finansiering som 

inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 

som avses i artikel 125.1 i 

budgetförordningen. I enlighet med 

budgetförordningen, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU, Euratom) nr 

883/201320, rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning 

(Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets 

förordning (EU) 2017/193923 ska unionens 

ekonomiska intressen skyddas genom 

proportionella åtgärder, inbegripet 

förebyggande, upptäckt, korrigering och 

utredning av oriktigheter och bedrägerier, 

krav på återkrav av belopp som gått 

förlorade, betalats ut på felaktiga grunder 

eller använts felaktigt samt i tillämpliga 

fall administrativa sanktioner. I enlighet 

med förordning (EU, Euratom) nr 

883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 

2185/96 får Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 

utredningar, inbegripet kontroller och 

inspektioner på plats, i syfte att fastställa 

om det har förekommit bedrägeri, 

korruption eller annan olaglig verksamhet 

som påverkar unionens ekonomiska 

intressen. I överensstämmelse med 

förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska 

åklagarmyndigheten utreda och lagföra 

bedrägeri och annan brottslig verksamhet 

(24) Typerna av finansiering och 

metoderna för genomförande enligt denna 

förordning bör väljas ut på grundval av hur 

väl de bidrar till att uppnå en positiv 

framgångsgrad, särskilt för 

verksamhetsbidrag och projekt och för att 

åstadkomma resultat i linje med de 

särskilda målen för åtgärderna, med 

beaktande av framför allt kostnaderna för 

kontroller, den administrativa bördan, 

berörda parters och berättigade 

stödmottagares storlek och kapacitet samt 

den förväntade risken för bristande 

efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande 

av användning av enhetsbelopp, 

schablonsatser och enhetskostnader, och av 

ytterligare parametrar som gör det möjligt 

för personer med särskilda behov att 

tillgodoses på ett mer ändamålsenligt sätt, 

samt finansiering som inte är kopplad till 

kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 

125.1 i budgetförordningen. Krav om 

samfinansiering bör godtas in natura och 

får upphävas vid begränsad 

kompletterande finansiering. I enlighet 

med budgetförordningen, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/201320, rådets 

förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, 

rådets förordning (Euratom, EG) nr 

2185/9622 och rådets förordning (EU) 

2017/193923 ska unionens ekonomiska 

intressen skyddas genom proportionella 

åtgärder, inbegripet förebyggande, 

upptäckt, korrigering och utredning av 

oriktigheter och bedrägerier, krav på 

återkrav av belopp som gått förlorade, 

betalats ut på felaktiga grunder eller 

använts felaktigt samt i tillämpliga fall 

administrativa sanktioner. I enlighet med 

förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 

förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
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som påverkar unionens ekonomiska 

intressen, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/137124. I enlighet med 

budgetförordningen ska varje person eller 

enhet som mottar medel från unionen 

samarbeta till fullo för att skydda unionens 

ekonomiska intressen, bevilja 

kommissionen, Olaf, Europeiska 

åklagarmyndigheten och Europeiska 

revisionsrätten de rättigheter och den 

tillgång som krävs och säkerställa att tredje 

parter som är involverade i förvaltningen 

av medel från unionen beviljar likvärdiga 

rättigheter. 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

(Olaf) utföra utredningar, inbegripet 

kontroller och inspektioner på plats, i syfte 

att fastställa om det har förekommit 

bedrägeri, korruption eller annan olaglig 

verksamhet som påverkar unionens 

ekonomiska intressen. I överensstämmelse 

med förordning (EU) 2017/1939 får 

Europeiska åklagarmyndigheten utreda och 

lagföra bedrägeri och annan brottslig 

verksamhet som påverkar unionens 

ekonomiska intressen, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/137124. I enlighet med 

budgetförordningen ska varje person eller 

enhet som mottar medel från unionen 

samarbeta till fullo för att skydda unionens 

ekonomiska intressen, bevilja 

kommissionen, Olaf, Europeiska 

åklagarmyndigheten och Europeiska 

revisionsrätten de rättigheter och den 

tillgång som krävs och säkerställa att tredje 

parter som är involverade i förvaltningen 

av medel från unionen beviljar likvärdiga 

rättigheter. 

__________________ __________________ 

20 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 

den 11 september 2013 om utredningar 

som utförs av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) och om 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 

rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 

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

20 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 

den 11 september 2013 om utredningar 

som utförs av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) och om 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 

rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 

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

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 

2988/95 av den 18 december 1995 om 

skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen (EGT L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 

2988/95 av den 18 december 1995 om 

skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen (EGT L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 

2185/96 av den 11 november 1996 om de 

kontroller och inspektioner på platsen som 

kommissionen utför för att skydda 

Europeiska gemenskapernas finansiella 

intressen mot bedrägerier och andra 

oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 

2185/96 av den 11 november 1996 om de 

kontroller och inspektioner på platsen som 

kommissionen utför för att skydda 

Europeiska gemenskapernas finansiella 

intressen mot bedrägerier och andra 

oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
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2). 2). 

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 

den 12 oktober 2017 om genomförande av 

fördjupat samarbete om inrättande av 

Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 

283, 31.10.2017, s. 1). 

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 

den 12 oktober 2017 om genomförande av 

fördjupat samarbete om inrättande av 

Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 

283, 31.10.2017, s. 1). 

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 

bekämpande genom straffrättsliga 

bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 

mot unionens finansiella intressen (EUT L 

198, 28.7.2017, s. 29). 

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 

bekämpande genom straffrättsliga 

bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 

mot unionens finansiella intressen (EUT L 

198, 28.7.2017, s. 29). 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) För att ge uttryck för vikten av att 

bekämpa klimatförändringar i 

överensstämmelse med unionens 

åtaganden att genomföra Parisavtalet och 

uppfylla Förenta nationernas mål för 

hållbar utveckling, kommer detta program 

att bidra till att strömlinjeforma 

klimatinsatser och till att uppnå det 

övergripande målet att 25 % av utgifterna 

i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 

Relevanta åtgärder kommer att 

identifieras under förberedelserna och 

genomförandet av programmet och på 

nytt bedömas i samband med 

halvtidsutvärderingen av det. 

utgår 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) I syfte att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av denna 

förordning bör befogenheten att anta akter i 

(30) I syfte att säkerställa 

genomförandet av denna förordning, och 

för att se till att framstegen med att uppnå 
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enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på indikatorer, i enlighet med vad som 

anges i artikel och artikel 16 samt i bilaga 

II. Det är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som 

arbetar med förberedelse av delegerade 

akter. 

programmets mål utvärderas på ett 

effektivt sätt, bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på arbetsprogram och fleråriga 

prioriteringar i enlighet med artikel 13 

och indikatorer i enlighet med artiklarna 

14 och 16 samt bilaga II. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med 

principerna i det interinstitutionella avtalet 

om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 

För att säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som 

arbetar med förberedelse av delegerade 

akter. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmets allmänna mål är att 

skydda och främja rättigheter och värden, 

såsom dessa fastställs i EU-fördragen, 

inbegripet genom att stödja det civila 

samhällets organisationer i syfte att 

upprätthålla öppna, demokratiska och 

inkluderande samhällen. 

1. Programmets allmänna mål är att 

skydda och främja europeiskt 

medborgarskap och rättsstatsprincipen, 

liksom de rättigheter, principer och värden 

som fastställs i EU-fördragen och på vilkas 

grundval unionen grundades. Detta bör 

uppnås framför allt genom att stödja 

viktiga berörda parter, såsom 

medborgarsammanslutningar, 

tankesmedjor, kulturella och akademiska 

institutioner och det civila samhällets 

organisationer på lokal, regional, nationell 

och transnationell nivå, i syfte att 

påminna alla om vikten av dessa värden 

och principer, och därigenom upprätthålla 

öppna, demokratiska och inkluderande 
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samhällen. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att främja medborgarnas 

engagemang och deltagande i unionens 

demokratiska liv (segmentet 

Medborgarnas engagemang och 

deltagande). 

(b) Att göra medborgarna – framför 

allt unga människor – mer medvetna om 

EU:s betydelse genom åtgärder som syftar 

till att bevara minnet av de historiska 

händelser som ledde till att unionen 

skapades, och att främja demokrati, 

yttrandefrihet, mångfald, medborgerligt 
engagemang och aktivt deltagande i 

unionens demokratiska liv (segmentet 

Aktivt medborgarskap). 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 a ska programmet vara 

inriktat på att 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 a ska programmet ha 

som mål att 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) skydda och främja barnets 

rättigheter, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, rättigheter som är 

knutna till unionsmedborgarskapet och 

rätten till skydd av personuppgifter. 

(b) skydda och främja barnets 

rättigheter, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, rättigheter som är 

knutna till unionsmedborgarskapet – 

däribland rätten att inleda ett europeiskt 

medborgarskapsinitiativ – och rätten till 

skydd av personuppgifter. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Segmentet Medborgarnas engagemang 

och deltagande 

Segmentet Aktivt medborgarskap 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 b ska programmet vara 

inriktat på att 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 a ska programmet ha 

följande mål: 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) öka medborgarnas förståelse av 

unionen, dess historia, kulturarv och 

mångfald, 

(a) Att stödja projekt som lagts fram 

av medborgarna, med särskilt fokus på 

ungdomar, och som syftar till att 

uppmuntra människor att inte bara 

komma ihåg de händelser som föregick 

EU:s grundande, och som utgör kärnan i 

dess historiska minne, utan också att lära 

sig mer om sin gemensamma historia och 

kultur och sina gemensamma värden, 

samt att få en känsla av det gemensamma 

kulturarvets rikedom och av den 

kulturella och språkliga mångfalden, som 

utgör grunden för en gemensam framtid. 

Att främja medborgarnas förståelse av 

unionen, dess ursprung, syfte och gärning, 

och öka deras medvetenhet om dess 

nutida och framtida utmaningar och 
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vikten av den ömsesidiga förståelse och 

tolerans som utgör själva kärnan i det 

europeiska projektet. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Att främja och stödja utbyte av god 

praxis när det gäller formell och informell 

utbildning om europeiskt medborgarskap. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) främja utbyte och samarbete mellan 

medborgare i olika länder, främja 

medborgarnas medborgerliga och 

demokratiska deltagande så att 

medborgare och representativa 

sammanslutningar kan ge uttryck för och 

offentligt diskutera sina åsikter inom alla 
unionens åtgärdsområden. 

(b) Att främja den offentliga dialogen 

genom vänortssamarbete, möten mellan 

medborgare, framför allt unga 

människor, och genom samarbete mellan 

kommuner, lokalsamhällen och 

organisationer i det civila samhället i 

olika länder, för att ge dem direkt praktisk 

erfarenhet av rikedomen hos unionens 

kulturella mångfald och kulturarv och för 

att öka medborgarnas 

samhällsengagemang. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Att uppmuntra och stärka 

medborgarnas deltagande i unionens 

demokratiska liv på lokal, nationell och 

transnationell nivå. Att göra det möjligt 

för medborgare och föreningar att främja 
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den interkulturella dialogen och 

medverka i verkliga offentliga debatter om 

alla unionens åtgärdsområden, och 

därmed bidra till att utforma unionens 

politiska agenda. Att stödja organiserade 

gemensamma initiativ, i form av både 

medborgarorganisationer och nätverk av 

rättsliga enheter, för att mer effektivt 

genomföra de mål som anges i de 

föregående punkterna. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 c ska programmet vara 

inriktat på att 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 a ska programmet ha 

som mål att 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2021‒2027 ska vara [641 705 

000] EUR i löpande priser. 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2021‒2027 ska vara 

[908 705 000] EUR i löpande priser. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) [233 000 000] EUR för det 

särskilda mål som avses i artikel 2.2 b. 

(b) [500 000 000] EUR eller minst 40 

% av programmets finansieringsram som 

avses i punkt 1 för att uppnå de särskilda 

mål som avses i artikel 2.2 b. Cirka 15 % 

av den totala budgeten för detta mål ska 
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gå till minnesaktiviteter, 65 % till 

demokratiskt engagemang, 10 % till 

marknadsföring och 10 % till förvaltning 

(vägledande fördelning). 

 Kommissionen får inte avvika från de 

anslagna procentandelarna i 

finansieringsramen med mer än fem 

procentenheter för varje grupp särskilda 

mål. Om det visar sig nödvändigt att 

överskrida denna gräns ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 16 för att 

ändra var och en av andelarna med mer 

än fem och upp till tio procentenheter. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Det belopp som avses i punkt 1 får 

användas för tekniskt och administrativt 

bistånd för genomförandet av programmet, 

såsom förberedelse, övervakning, kontroll, 

revision och utvärdering, inklusive 

gemensamma informationstekniska 

system, studier, expertmöten, 

kommunikation om prioriteringar och 

områden med anknytning till programmets 

allmänna mål. 

3. Det belopp som avses i punkt 1 får 

användas för tekniskt och administrativt 

bistånd för genomförandet av programmet, 

såsom förberedelse, övervakning, kontroll, 

revision och utvärdering, studier och 

expertmöten om prioriteringar och 

områden med anknytning till programmets 

allmänna mål. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Kommissionen ska avsätta minst 

40 % av de medel som avses i punkt 1 till 

stöd för organisationer i det civila 

samhället. 
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Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Programmet föreskriver tillgång 

till information om programmet som är 

anpassad till personer med 

funktionsnedsättning, för att de till fullo 

ska kunna utöva sina rättigheter och 

själva delta i det samhälle där de lever. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Varje rättslig enhet som inrättats i 

enlighet med unionsrätten eller varje 

internationell organisation. 

(b) Varje icke vinstdrivande rättslig 

enhet som inrättats i enlighet med 

unionsrätten eller varje internationell 

organisation. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Ett bidrag för 

administrationskostnader får också tilldelas 

utan ansökningsomgång till det europeiska 

nätverket för likabehandlingsorgan 

(Equinet) för att täcka utgifter i samband 

med dess ständiga arbetsprogram. 

3. Ett bidrag för 

administrationskostnader får också tilldelas 

utan ansökningsomgång till det europeiska 

nätverket för likabehandlingsorgan 

(Equinet) i enlighet med artikel 6.2 a, för 

att täcka utgifter i samband med dess 

ständiga arbetsprogram. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – rubriken 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Arbetsprogram Arbetsprogram och fleråriga 

prioriteringar 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Arbetsprogrammet ska antas av 

kommissionen genom en 

genomförandeakt. Den 

genomförandeakten ska antas i enlighet 

med det rådgivande förfarande som avses 

i artikel 19. 

2. Kommissionen har befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 16 för att komplettera denna 

förordning genom att inrätta de lämpliga 

arbetsprogrammen och vid behov de 

fleråriga prioriteringar som 

arbetsprogrammet bygger på. När 

kommissionen utarbetar sina 

arbetsprogram ska den samråda med 

organisationer som företräder det civila 

samhället och organisationer som 

företräder lokala och regionala 

myndigheter. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Systemet för resultatrapportering 

ska säkerställa att uppgifter för 

övervakning av programmets 

genomförande och resultat samlas in 

ändamålsenligt, resurseffektivt och 

rättidigt. För detta ändamål ska 

proportionella rapporteringskrav ställas på 

mottagarna av unionens medel och 

medlemsstaterna. 

3. Systemet för resultatrapportering 

ska säkerställa att uppgifter för 

övervakning av programmets 

genomförande och resultat utformas och 

samlas in på ett resurseffektivt och 

ändamålsenligt sätt och i rätt tid, att 

tilldelningen av medel för särskilda 

projekt återspeglas korrekt och att 

synergieffekter som skapas mellan 

finansieringsprogrammen är ordentligt 

bestyrkta. För detta ändamål ska det 

säkerställas att de enheter som deltar i 

programmet medverkar. Proportionella 
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rapporteringskrav och krav som är så lite 

betungande som möjligt ställas på 

mottagarna av unionens medel och 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 14 ska ges till 

kommissionen till och med den 31 

december 2027. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 6, 13 och 14 

ska ges till kommissionen till och med den 

31 december 2027. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 14 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 

Ett beslut om återkallelse innebär att 

delegeringen av den befogenhet som anges 

i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs 

i Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 

Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 6, 13 och 14 får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 

delegeringen av den befogenhet som anges 

i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs 

i Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 

Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 14 ska träda i kraft om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 6, 13 och 14 ska träda i kraft om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 
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invändningar mot den delegerade akten 

inom en period på två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ. 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period på två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska vidta 

informations- och kommunikationsåtgärder 

avseende programmet och dess åtgärder 

och resultat. Medel som tilldelats 

programmet ska också bidra till den 

gemensamma kommunikationen av 

unionens politiska prioriteringar, i den 

mån de har anknytning till de mål som 

avses i artikel 2. 

2. Kommissionen ska vidta 

informations- och kommunikationsåtgärder 

avseende programmet och dess åtgärder 

och resultat. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 18a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18a 

 Nationella kontaktpunkter 

 Varje medlemsstat ska inrätta en 

oberoende och kvalificerad nationell 

kontaktpunkt med personal som får i 

uppgift att tillhandahålla programmets 

potentiella stödmottagare (medborgare, 

organisationer och regionala 

myndigheter) vägledning, praktisk 

information och hjälp i fråga om alla 

aspekter av programmet, bland annat i 
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samband med ansökningsförfarandet och 

utarbetandet av förslag, distribution av 

handlingar, sökning efter partner, 

utbildning och andra formaliteter, och på 

så sätt säkerställa att programmet 

genomförs på ett enhetligt sätt. De 

nationella kontaktpunkterna ska inte 

ansvara för utvärderingen av projekten, 

eftersom detta är kommissionens 

ansvarsområde. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommittén får sammanträda i 

särskilda konstellationer för att behandla de 

enskilda elementen i programmet. 

3. Kommittén får sammanträda i 

särskilda konstellationer för att behandla de 

enskilda elementen i programmet. När så 

är lämpligt och i enlighet med dess 

arbetsordning ska externa experter, 

inklusive arbetsmarknadens parter, det 

civila samhällets organisationer samt 

representanter för bidragsmottagarna, 

regelbundet bjudas in att delta i 

sammanträdena som observatörer. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Bilaga I – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De särskilda mål för programmet som 

avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att 

eftersträvas genom stöd till följande 

verksamheter: 

De särskilda mål för programmet som 

avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att 

eftersträvas genom stöd till följande 

övergripande verksamheter: 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Medvetandehöjande, spridning och 

information för att förbättra kunskaperna 

om politik och lagstiftning inom de 

områden som omfattas av programmet. 

(a) Medvetandehöjande bland 

medborgare, särskilt unga människor och 

människor som tillhör missgynnade och 

underrepresenterade samhällsgrupper, 

om de gemensamma värden, rättigheter 

och principer som unionen grundar sig 

på, om deras rättigheter och skyldigheter i 

egenskap av europeiska medborgare, samt 

sätt att skydda och utöva dessa rättigheter, 

oavsett var de bor. Främjande av projekt 

som är utformade för att förbättra 

kunskaperna om politik och lagstiftning 

inom de områden som omfattas av 

programmet. Uppmuntrande av formell 

och informell utbildning om europeiskt 

medborgarskap. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Ömsesidigt lärande genom utbyte 

av god praxis mellan berörda parter för att 

förbättra kunskap och ömsesidig förståelse 

när det gäller medborgerligt och 

demokratiskt engagemang. 

(b) Ömsesidigt lärande genom utbyte 

och framhävande av god praxis mellan 

berörda parter (framför allt 

sammanslutningar, civilsamhällets 

organisationer, lokalsamhällen och 

medborgare) i syfte att förbättra kunskap, 

verksamhet, ömsesidig förståelse, 

medborgerligt och demokratiskt 

engagemang och att ytterligare tillvarata 

resultaten av de verksamheter som stöds. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Analys och övervakning för att 

främja en bättre förståelse av situationen 

utgår 
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både i EU-länderna och på EU-nivå inom 

de områden som omfattas av programmet 

och för att förbättra genomförandet av 

EU:s lagstiftning och politik. 

__________________  

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis 

insamling av data och statistik, utveckling 

av gemensamma metoder och i 

förekommande fall indikatorer eller 

riktmärken, undersökningar, forskning, 

analyser och enkäter, utvärderingar, 

konsekvensbedömning, utarbetande och 

offentliggörande av handledningar, 

rapporter och utbildningsmaterial, 

 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Stöd till initiativ och åtgärder för 

att främja och skydda mediernas frihet 

och mångfald och bygga upp kapacitet för 

de nya utmaningarna, såsom ny 

medieteknik, liksom motverkande av 

hatpropaganda. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Utveckling och underhåll av 

verktyg för informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). 

utgår 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led ea (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Främjande av allmänhetens 

medvetenhet om och förståelse av risker, 

regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 

samband med skyddet av personuppgifter, 

personlig integritet och digital säkerhet 

samt hantering av falska nyheter och 

riktad desinformation genom ökad 

medvetenhet, utbildning, studier och 

övervakning, med särskilt fokus på unga 

människor. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Stärkande av medborgarnas 

medvetenhet om europeisk kultur, historia 

och åminnelse samt deras känsla av 

tillhörighet till unionen. 

(f) Stärkande av medborgarnas – 

särskilt ungdomars – medvetenhet om 

europeisk kultur, kulturarv, historia och 

åminnelse, men också om EU:s framtida 

utmaningar och stärkande av deras känsla 

av tillhörighet till unionen, särskilt genom 

 (i)  initiativ som syftar till att utveckla 

en kritisk diskussion om orsakerna till de 

totalitära regimerna i Europas 

nutidshistoria och till att hedra minnet av 

offren för deras brott, 

 (ii)  verksamhet som gäller andra 

avgörande ögonblick och viktiga 

hållpunkter i Europas nutidshistoria. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Sammanförande av européer av 

olika nationalitet och från olika kulturer 

genom att ge dem möjlighet att delta i 

vänortsprojekt. 

(g) Sammanförande av medborgare av 

olika nationalitet och från olika kulturer 

genom att ge dem möjlighet att delta i 

möten, vänortsprojekt, småskaliga och 
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civilsamhälleliga projekt och på så sätt 

skapa förutsättningar för en starkare 

nedifrån och upp-strategi som syftar till 

att utforma unionens politiska agenda. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(h) Åtgärder för att uppmuntra och 

underlätta ett aktivt deltagande i 

uppbyggnaden av en mer demokratisk 

union liksom medvetenhet om rättigheter 

och värden genom stöd till organisationer i 

civilsamhället. 

(h) Åtgärder för att uppmuntra och 

underlätta ett aktivt och inkluderande 

deltagande – med särskild uppmärksamhet 

ägnad åt marginaliserade grupper i 

samhället – i uppbyggnaden av en mer 

demokratisk union, genom att bland annat 

främja användningen av e-

demokrativerktyg och det europeiska 

medborgarinitiativet. Medvetandegörande 

av främjandet och försvaret av rättigheter 

och värden genom stöd till organisationer i 

civilsamhället. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led j 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(j) Utveckling av EU-nätverkens 

kapacitet för att främja och 

vidareutveckla EU-rätten, de politiska 

målen och strategierna samt stödja 
civilsamhällets organisationer som är 

aktiva på de områden som omfattas av 

programmet. 

(j) Stöd till civilsamhällets 

organisationer som är aktiva på de 

områden som omfattas av programmet. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led ja (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ja) Stärkande av kapaciteten och 

oberoendet hos människorättsförsvarare 

och civilsamhällets organisationer som 

bevakar situationen för rättsstaten och 

stöder åtgärder på lokal, regional och 

nationell nivå. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led jb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (jb) Främjande och utveckling av 

dialogen med civilsamhällets 

organisationer om utveckling, 

genomförande och övervakning av 

unionsrätten samt de politiska målen och 

strategierna inom alla områden som 

omfattas av programmet. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Bilaga II – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Programmet kommer att övervakas på 

grundval av en uppsättning indikatorer som 

är avsedda att mäta i vilken grad de 

allmänna och särskilda målen har uppnåtts, 

för att därigenom kunna minimera de 

administrativa bördorna och kostnaderna. 

Uppgifter kommer därför att samlas in för 

följande nyckelindikatorer: 

Programmet kommer att övervakas på 

grundval av en uppsättning indikatorer som 

är avsedda att mäta i vilken grad de 

allmänna och särskilda målen har uppnåtts, 

för att därigenom kunna minimera de 

administrativa bördorna och kostnaderna. 

Där det är möjligt ska indikatorerna delas 

upp efter ålder, kön och alla andra 

insamlingsbara uppgifter (etnicitet, 

funktionsnedsättning, könsidentitet). 
Uppgifter kommer därför att samlas in för 

följande nyckelindikatorer: 
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Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabellen – rad 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Antal transnationella nätverk och initiativ 

som är inriktade på europeiskt minne och 

arv som en följd av ingripanden genom 

programmet. 

Antal transnationella nätverk och initiativ 

vilka som en följd av ingripanden genom 

programmet är inriktade på europeisk 

åminnelse, europeiskt arv och dialog med 

civilsamhället på europeisk nivå. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabellen – rad 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Projektens geografiska fördelning 
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Culture Action Europe 
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