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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

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

 

Ändringsförslag  1 

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 

390/2014 (nedan kallade de föregående 

programmen). 

(2) Dessa rättigheter och värden måste 

fortsätta att odlas, skyddas, främjas, 

upprätthållas och spridas bland 

medborgare och folk på ett effektivt sätt 

och vara en del av EU-projektets kärna, för 

att dessa rättigheter och värden ska 

upprätthållas i medlemsstaterna och de 

skadliga effekter som en urholkning av 

dem kan få på unionen som helhet ska 

undvikas. 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; detta 

kommer att stödja öppna, demokratiska, 

pluralistiska och inkluderande samhällen. 

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 
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Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års 

program Ett Europa för medborgarna, som 

inrättades genom rådets förordning (EU) nr 

390/2014 (nedan 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) 

 

Ändringsförslag  2 

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 

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 ett 

rättighetsbaserat, öppet, jämlikt, 

inkluderande och demokratiskt samhälle 

som bygger på gemensamma värden 

genom att finansiera verksamhet som 

främjar ett dynamiskt och 

handlingskraftigt civilsamhälle. Sådan 

verksamhet handlar bland annat om att 

uppmuntra människors demokratiska, 

samhälleliga och medborgerliga 

delaktighet och främja fred och den rika 

mångfalden i det europeiska samhället, på 

grundval av våra gemensamma värden, 

vår gemensamma historia och våra 

gemensamma minnen. I artikel 11 i 

fördraget om Europeiska unionen 

föreskrivs att institutionerna ska föra en 

öppen, tydlig och regelbunden dialog med 

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

representativa sammanslutningarna 

möjlighet att ge uttryck för och offentligt 

diskutera sina åsikter på alla unionens 

åtgärdsområden. Kommissionen bör 

därför föra en regelbunden dialog med 

programmets stödmottagare och andra 

relevanta berörda parter. 

 

Ändringsförslag  3 

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 och öka deras 

förtroende för unionen 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, social 

delaktighet 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. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Åminnelseverksamhet och kritisk 

eftertanke kring Europas historiska minnen 

är nödvändiga inslag för att göra 

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. 

(6) Åminnelseverksamhet och kritisk 

eftertanke kring Europas historiska minnen 

är nödvändiga inslag för att göra 

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 som 

bygger på mångfald, solidaritet och en 

känsla av samhörighet och ett gemensamt 

kulturarv. 

 

Ändringsförslag  5 

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 

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. 

(7) Medborgarna bör också bli mer 

medvetna om sina rättigheter och 

förmåner 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 

någon diskriminering oavsett var i unionen 

de råkar befinna sig. Det civila samhället 

måste stärkas på alla nivåer genom att 

man främjar, skyddar och ökar 

medvetenheten om EU:s gemensamma 

värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och 

därigenom bidrar till att de rättigheter som 

följer av unionsrätten faktiskt kan åtnjutas. 

 

Ändringsförslag  6 
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Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Könsrelaterat våld och våld mot 

barn och unga utgör en allvarlig kränkning 

av grundläggande rättigheter. Våld lever 

kvar i hela unionen, i alla sociala och 

ekonomiska sammanhang, och har 

allvarliga konsekvenser för offrens fysiska 

och psykiska hälsa och för samhället som 

helhet. Barn, unga och kvinnor är särskilt 

sårbara för våld, särskilt i nära relationer. 

Åtgärder bör vidtas för att främja barns 

rättigheter och bidra till att skydda barn 

från övergrepp och våld, som utgör ett hot 

mot deras fysiska och mentala hälsa och en 

kränkning av deras rätt till utveckling, 

skydd och värdighet. Åtgärder för att 

bekämpa alla former av våld, främja 

förebyggande av våld och skydda och 

stödja offer är prioriteringar för unionen 

som bidrar till att tillvarata individers 

grundläggande rättigheter och främjar 

jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Dessa prioriteringar bör stödjas genom 

programmet. 

(9) Könsrelaterat våld och våld mot 

barn och unga utgör en allvarlig kränkning 

av grundläggande rättigheter. Våld lever 

kvar i hela unionen, i alla sociala och 

ekonomiska sammanhang, och har 

allvarliga konsekvenser för offrens fysiska 

och psykiska hälsa och för samhället som 

helhet. Barn, unga och kvinnor är särskilt 

sårbara för våld, särskilt i nära relationer. 

Åtgärder bör vidtas för att främja barns 

rättigheter och bidra till att skydda barn 

och unga från övergrepp och våld, som 

utgör ett hot mot deras fysiska och mentala 

hälsa och en kränkning av deras rätt till 

utveckling, skydd och värdighet. Åtgärder 

för att bekämpa alla former av våld, främja 

förebyggande av våld och skydda och 

stödja offer är prioriteringar för unionen 

som bidrar till att tillvarata individers 

grundläggande rättigheter och främjar 

jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Dessa prioriteringar bör stödjas genom 

programmet. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Rätten till respekt för privatliv och 

familjeliv, bostad och kommunikationer 

(rätten till personlig integritet) är en 

grundläggande rättighet som fastställs i 

artikel 7 i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Skyddet av personuppgifter 

är en grundläggande rättighet som fastställs 

i artikel 8 i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och artikel 16 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

Efterlevnaden av reglerna om skydd av 

personuppgifter kontrolleras av oberoende 

(13) Rätten till respekt för privatliv och 

familjeliv, bostad och kommunikationer 

(rätten till personlig integritet) är en 

grundläggande rättighet som fastställs i 

artikel 7 i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Skyddet av personuppgifter 

är en grundläggande rättighet som fastställs 

i artikel 8 i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och artikel 16 i fördraget om 

Europeiska unionens 

funktionssätt. Efterlevnaden av reglerna 

om skydd av personuppgifter kontrolleras 
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tillsynsmyndigheter. Unionens regelverk, 

framför allt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/67912 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/68013, innehåller bestämmelser 

som ska säkerställa att rätten till skydd av 

personuppgifter tillvaratas på ett effektivt 

sätt. Dessa rättsakter ger de nationella 

tillsynsmyndigheterna med ansvar för 

dataskydd i uppgift att främja allmänhetens 

medvetenhet om och förståelse av risker, 

regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 

samband med behandlingen av 

personuppgifter. Unionen bör kunna 

bedriva informationsverksamhet och 

genomföra studier och annan relevant 

verksamhet med hänsyn till betydelsen av 

rätten till skydd av personuppgifter i en tid 

av snabb teknisk utveckling. 

av oberoende tillsynsmyndigheter. 

Unionens regelverk, framför allt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/67912 och Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2016/68013, 

innehåller bestämmelser som ska 

säkerställa att rätten till skydd av 

personuppgifter tillvaratas på ett effektivt 

sätt. Dessa rättsakter ger de nationella 

tillsynsmyndigheterna med ansvar för 

dataskydd i uppgift att främja allmänhetens 

medvetenhet om och förståelse av risker, 

regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 

samband med behandlingen av 

personuppgifter. Unionen bör kunna 

bedriva informationsverksamhet, stödja 

organisationer i det civila samhället som 

förespråkar dataskydd i enlighet med 

unionens normer och genomföra studier 

och annan relevant verksamhet med hänsyn 

till betydelsen av rätten till skydd av 

personuppgifter i en tid av snabb teknisk 

utveckling. 

_________________ _________________ 

12 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 12 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 

13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89. 13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89. 

 

Ändringsförslag  8 

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 211/2011.14] 

Programmet bör stödja finansieringen av 

tekniskt och organisatoriskt stöd för 

genomförandet av [förordning [(EU) nr 

211/2011], vilket skulle stärka 

(14) Det europeiska 

medborgarinitiativet är det första 

överstatliga instrumentet för 

deltagandedemokrati, och det skapar en 

direkt koppling mellan EU-medborgarna 

och EU-institutionerna. 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 
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medborgarnas möjligheter att utöva rätten 

att föreslå och stödja europeiska 

medborgarinitiativ. 

rådets förordning (EU) nr 211/2011.14] 

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, stödja och uppmuntra andra att 

stödja europeiska medborgarinitiativ. 

_________________ _________________ 

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). 

 

Ändringsförslag  9 

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 

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 

(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 

april 2018 är ett tillräckligt och adekvat 

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, bland annat 

genom tillräcklig grundfinansiering och 

förenklade kostnadsalternativ och 

finansiella regler och förfaranden, 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 
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rättigheterna, även genom opinionsbildning 

och övervakande verksamhet, samt till att 

främja, tillvarata och öka medvetenheten 

om unionens gemensamma värderingar på 

nationell nivå. 

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 värden på lokal, regional 

och nationell nivå. 

 

Ändringsförslag  10 

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, 

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. 

(21) För att säkerställa en effektiv 

fördelning av anslag ur unionens allmänna 

budget, är det nödvändigt att säkerställa att 

alla åtgärder som vidtas – även åtgärder 

som är inriktade på att främja och skydda 

våra gemensamma värden enligt artikel 2 

i EU-fördraget – har ett europeiskt 

mervärde och fungerar som komplement 

till medlemsstaternas insatser, om sådana 

finns på medlemsstatsnivå. 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, media, konst, 

utbildning och kreativitet. Genom dessa 

synergier kommer också pluralistiska, 

oberoende och fria medier att skyddas och 

främjas, yttrandefriheten att säkerställas 

och spridning av vilseledande uppgifter 

att förhindras. Det är nödvändigt att skapa 

synergier med andra europeiska 

finansieringsprogram, särskilt på områdena 

sysselsättning, den inre marknaden, 

företagande, ungdom, hälsa, 

medborgarskap, rättvisa, migration, 
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säkerhet, forskning, innovation, teknik, 

näringsliv, sammanhållning, turism, yttre 

förbindelser, handel, utveckling och 

klimat- eller miljöskydd. 

 

Ändringsförslag  11 

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 samt krav på full insyn, en 

sund ekonomisk förvaltning och en 

varsam användning av resurserna. 

Framför allt bör regler om möjligheten att 

finansiera organisationer i det civila 

samhället med fleråriga bidrag för 

administrationskostnader och 

kaskadbidrag tillämpas i praktiken som en 

del av genomförandet av detta program. 

Reglerna måste i möjligaste mån 

minimera den administrativa bördan för 

de sökande. Om möjligt bör elektroniska 

ansökningar godtas. De som ansöker om 

och mottar finansiering inom de olika 

programsegmenten bör ha tillgång till en 

nationell kontaktpunkt, som ger dem stöd 

i alla skeden av ansökningsförfarandet. 

Vederbörlig hänsyn bör tas till snabba 

och flexibla förfaranden för beviljande av 

bidrag, såsom ett bedömningsförfarande i 

två steg, för att minska kostnaderna för 

utarbetande av förslag som inte ger 

resultat och göra programmet effektivare. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 
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Skäl 29 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) I enlighet med punkterna 22 och 23 

i det interinstitutionella avtalet för bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016 är det 

nödvändigt att utvärdera detta program på 

grundval av information som samlats in 

genom specifika övervakningskrav 

samtidigt som överreglering och 

administrativa bördor undviks, särskilt för 

medlemsstaterna. Dessa krav kan, i 

tillämpliga fall, innefatta mätbara 

indikatorer som utgångspunkt för att 

bedöma programmets effekter på fältet. 

(29) I enlighet med punkterna 22 och 23 

i det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016 är det 

nödvändigt att utvärdera detta program på 

grundval av information som samlats in 

genom specifika övervakningskrav 

samtidigt som överreglering och 

administrativa bördor undviks, särskilt för 

medlemsstaterna. I detta sammanhang 

kan bland annat organisationer i det 

civila samhället, lokala offentliga 

myndigheter och arbetsmarknadens 

parter tolkas som exempel på sökande och 

mottagare som kanske inte har tillräckligt 

med resurser och personal för att uppfylla 

övervaknings- och rapporteringskraven. 

Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta 

mätbara indikatorer som utgångspunkt för 

att bedöma programmets effekter på fältet. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 2 Artikel 2 

Programmets mål Programmets mål 

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 rättigheter och värden 

såsom dessa fastställs i EU:s fördrag, 

inbegripet demokratin, rättsstaten och de 

grundläggande rättigheterna enligt vad 

som stadgas i artikel 2 i EU-fördraget, i 

synnerhet genom att stödja och bygga upp 

kapaciteten i organisationer i det civila 

samhället på lokal, regional, nationell och 

transnationell nivå, i syfte att upprätthålla 

öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, 

jämlika och inkluderande samhällen. 

2. Inom ramen för det allmänna mål 

som anges i punkt 1 har programmet 

2. Inom ramen för det allmänna mål 

som anges i punkt 1 har programmet 
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följande särskilda mål, vilka motsvarar 

programsegment: 

följande särskilda mål, vilka motsvarar 

programsegment: 

(a) Att främja jämlikhet och rättigheter 

(segmentet Jämlikhet och rättigheter). 

(a) Att främja jämlikhet och rättigheter 

(segmentet Jämlikhet och rättigheter). 

(b) Att främja medborgarnas 

engagemang och deltagande i unionens 

demokratiska liv (segmentet 

Medborgarnas engagemang och 

deltagande). 

(b) Att främja medborgarnas 

engagemang och deltagande i unionens 

demokratiska liv (segmentet Ett Europa 

för medborgarna). 

(c) Att bekämpa våld (segmentet 

Daphne). 

(c) Att bekämpa alla former av våld 

(segmentet Daphne). 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 3 Artikel 3 

Segmentet Jämlikhet och rättigheter  Segmentet Jämlikhet och rättigheter  

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 a ska programmet vara 

inriktat på att 

Inom ramen för det allmänna mål som 

anges i artikel 2.1 och det särskilda mål 

som anges i artikel 2.2 a ska programmet 

vara inriktat på att 

(a) förebygga och bekämpa ojämlikhet 

och diskriminering på grund av kön, ras 

eller etniskt ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning, och att stödja en 

övergripande politik för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män och 

antidiskriminering och integrering samt 

strategier för att bekämpa rasism och alla 

former av intolerans, 

(a) förebygga och bekämpa ojämlikhet 

och diskriminering på grund av kön, ras 

eller socialt, kulturellt eller etniskt 

ursprung, religion eller övertygelse, 

funktionshinder, och att stödja en 

övergripande politik för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män och 

antidiskriminering och integrering samt 

strategier för att bekämpa rasism och alla 

former av intolerans, samtidigt som även 

medlemsstaternas konstitutionella 

bestämmelser respekteras, 

(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 och 

rätten till skydd av personuppgifter. 

 

Ändringsförslag  15 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 4 Artikel 4 

Segmentet Medborgarnas engagemang 

och deltagande 

Segmentet Ett Europa för medborgarna 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 b ska programmet vara 

inriktat på att 

Inom ramen för det allmänna mål som 

anges i artikel 2.1 och det särskilda mål 

som anges i artikel 2.2 b ska programmet 

vara inriktat på att 

(a) öka medborgarnas förståelse av 

unionen, dess historia, kulturarv och 

mångfald, 

(a) öka medborgarnas förståelse av 

unionen, dess historia, kulturarv och 

mångfald, 

(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) främja utbyte och samarbete mellan 

medborgare i olika länder, främja 

medborgarnas medborgerliga och 

demokratiska deltagande genom att ge 

medborgare och representativa 

sammanslutningar möjlighet att ge uttryck 

för och offentligt diskutera sina åsikter 

inom alla unionens åtgärdsområden, så att 

man ökar förståelsen för en pluralistisk 

deltagandedemokrati, rättsstaten och de 

grundläggande rättigheterna. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 5 Artikel 5 

Segmentet Daphne Segmentet Daphne 

Inom ramen för det särskilda mål som 

anges i artikel 2.2 c ska programmet vara 

inriktat på att 

Inom ramen för det allmänna mål som 

anges i artikel 2.1 och det särskilda mål 

som anges i artikel 2.2 c ska programmet 

vara inriktat på att 

(a) förebygga och bekämpa alla former 

av våld mot barn, unga och kvinnor liksom 

våld mot andra riskutsatta grupper, 

(a) förebygga, bland annat genom 

utbildningsinsatser, och bekämpa alla 

former av våld mot barn, unga och kvinnor, 

liksom våld mot andra riskutsatta grupper, 

(b) stödja och skydda offer för sådant (b) stödja och skydda offer för sådant 
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våld. våld och säkerställa en likvärdig 

skyddsnivå inom hela EU, bland annat 

genom att underlätta tillgång till rättslig 

prövning, tillgång till stödtjänster för 

brottsoffer och tillgång till säker 

polisanmälan för alla offer för sådant 

våld. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Programmet får tillhandahålla 

finansiering i alla former som anges i 

budgetförordningen. 

2. Programmet får tillhandahålla 

finansiering genom verksamhetsbidrag 

och fleråriga bidrag för 

administrationskostnader, i alla former 

som anges i budgetförordningen, 

inbegripet användning av enhetsbelopp, 

enhetskostnader, schablonsatser och 

kaskadbidrag. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Typ av åtgärder Typ av åtgärder 

Åtgärder som bidrar till att uppnå ett 

särskilt mål som anges i artikel 2 får 

beviljas finansiering enligt denna 

förordning. Särskilt verksamheter som 

förtecknas i bilaga I ska berättiga till 

finansiering. 

Åtgärder som bidrar till att uppnå det 

allmänna mål som avses i artikel 2.1 eller 

till att uppnå något av de särskilda mål 

som avses i artikel 2.2 får beviljas 

finansiering enligt denna förordning. 

Särskilt verksamheter som förtecknas i 

bilaga I ska berättiga till finansiering. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 9a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9a 

 Verksamheter som berättigar till 

finansiering 

 De allmänna och särskilda mål för 

programmet som anges i artikel 2 ska i 

synnerhet, men inte uteslutande, 

förverkligas genom stöd till följande 

verksamheter som utförs av en eller flera 

bidragsberättigade enheter: 

 a) Medvetandehöjande, folkbildning, 

främjande och spridning av information 

för att förbättra kunskaperna om 

politiken, principerna och rättigheterna 

inom de områden som omfattas av 

programmet. 

 b) Ömsesidigt lärande genom utbyte av 

god praxis bland berörda parter för att 

förbättra kunskaper och ömsesidig 

förståelse samt medborgerligt och 

demokratiskt engagemang.  

 c) Analytisk övervakning, rapportering 

och opinionsbildning för att främja en 

bättre förståelse av situationen i 

medlemsstaterna och på unionsnivå på de 

områden som omfattas av programmet 

och förbättra införlivandet och 

genomförandet av unionens lagstiftning, 

politik och gemensamma värden i 

medlemsstaterna, exempelvis insamling 

av data och statistik; utveckling av 

gemensamma metoder och vid behov 

indikatorer eller riktmärken; studier, 

undersökningar, analyser och enkäter; 

utvärderingar; konsekvensbedömningar; 

utarbetande och publicering av 

handledningar, rapporter och 

utbildningsmaterial. 

 d) Utbildning av relevanta berörda 

aktörer i syfte att förbättra deras 

kunskaper om politiken och rättigheterna 

på de områden som omfattas och stärka 

deras förmåga att verka för politiken och 

rättigheterna på dessa områden. 
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 e) Främjande av allmänhetens 

medvetenhet om och förståelse av risker, 

regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 

samband med skyddet av personuppgifter, 

privatlivet och digital säkerhet samt 

hantering av falska nyheter och riktad 

felaktig information genom 

medvetandehöjande, utbildning, 

undersökningar och övervakning. 

 f) Sammanförande av européer av olika 

nationalitet och från olika kulturer genom 

att ge dem möjlighet att delta i 

vänortsaktiviteter och vänortsprojekt. 

 g) Åtgärder för att uppmuntra och 

underlätta ett aktivt och inkluderande 

deltagande i uppbyggnaden av en mer 

demokratisk union, liksom 

medvetandehöjande åtgärder och 

främjande och försvar av rättigheter och 

värden genom stöd till organisationer i det 

civila samhället. 

 h) Finansiering 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. 

 i) Stöd till organisationer i det civila 

samhället som är aktiva på de områden 

som omfattas av programmet på alla 

nivåer samt utveckling av kapaciteten hos 

de europeiska nätverken och 

organisationerna i det civila samhället att 

bidra till utvecklingen av, att öka 

medvetenheten om och att övervaka 

genomförandet av unionens lagstiftning, 

politiska mål, värden och strategier. 

 j) Åtgärder för att öka kunskaperna om 

programmet och spridningen och 

överförbarheten när det gäller dess 

resultat samt främjande av möjligheterna 

att nå ut till medborgarna och det civila 

samhället, bland annat genom att inrätta 

och stödja oberoende programkontor. 

 k) Stärkande av kapaciteten och 

oberoendet hos människorättsförsvarare 
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och organisationer i det civila samhället 

som bevakar situationen för rättsstaten 

och stöder åtgärder på lokal, regional, 

nationell och transnationell nivå.  

 l) Stöd till försvar av visselblåsare, 

inbegripet initiativ och åtgärder för att 

upprätta säkra kanaler för rapportering 

inom organisationer och till offentliga 

myndigheter eller andra relevanta organ, 

liksom åtgärder för att skydda 

visselblåsare mot uppsägning, 

degradering eller andra former av 

repressalier, bland annat genom 

information och utbildning för relevanta 

offentliga myndigheter och berörda 

aktörer. 

 m) Stöd till initiativ och åtgärder för att 

främja och skydda mediernas frihet och 

mångfald och bygga upp kapacitet för nya 

utmaningar, såsom nya medier, liksom 

motverkande av hatpropaganda. 

 n) Stöd till och kapacitetsuppbyggnad i 

organisationer i det civila samhället som 

arbetar för att främja och bevaka 

integritet och korruption, öppenhet och 

insyn samt ansvarighet inom offentliga 

myndigheter. 

 o) Stöd till organisationer i det civila 

samhället som är verksamma på området 

för skydd och främjande av de 

grundläggande rättigheterna, inbegripet 

stöd till åtgärder för att öka 

medvetenheten om de grundläggande 

rättigheterna och bidra till utbildning i 

mänskliga rättigheter. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utvärderingskommittén får bestå av 

externa experter. 

2. Utvärderingskommittén får bestå av 

externa experter. Vid sammansättningen 

av utvärderingskommittén ska en jämn 
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könsfördelning säkerställas.  

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 14 Artikel 14 

Övervakning och rapportering Övervakning och rapportering 

1. Indikatorer för rapportering om 

programmets uppfyllelse av de särskilda 

mål som anges i artikel 2 anges i bilaga II. 

1. Indikatorer för rapportering om 

programmets uppfyllelse av de särskilda 

mål som anges i artikel 2 anges i bilaga II. 

De uppgifter som samlas in för 

övervakning och rapportering ska i 

tillämpliga fall vara uppdelade efter kön, 

ålder, utbildningsbakgrund och andra 

relevanta faktorer. 

2. För att säkerställa en ändamålsenlig 

bedömning av programmets framsteg mot 

att uppnå sina mål ska kommissionen ges 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 16 med avseende på 

att utveckla bestämmelserna om en ram för 

övervakning och utvärdering, inbegripet 

genom ändringar av bilaga II för att se över 

och komplettera indikatorerna när så krävs. 

2. För att säkerställa en ändamålsenlig 

bedömning av programmets framsteg mot 

att uppnå sina mål ska kommissionen ges 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 16 med avseende på 

att utveckla bestämmelserna om en ram för 

övervakning och utvärdering, inbegripet 

genom ändringar av bilaga II för att se över 

och komplettera indikatorerna när så krävs. 

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 samlas in 

ändamålsenligt, resurseffektivt och 

rättidigt. För detta ändamål ska 

proportionella rapporteringskrav ställas på 

mottagarna av unionens medel och 

medlemsstaterna. Kommissionen ska 

tillhandahålla användarvänliga format 

samt vägledning och stöd, särskilt för 

sökande och stödmottagare som kanske 

inte har tillräckligt med resurser och 

personal för att uppfylla 

rapporteringskraven. 

 

Ändringsförslag  22 
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Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska överlämna 

slutsatserna från dessa utvärderingar 

tillsammans med sina egna kommentarer 

till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén. 

4. Kommissionen ska överlämna 

slutsatserna från dessa utvärderingar 

tillsammans med sina egna kommentarer 

till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén. Kommissionen ska 

göra utvärderingen offentlig och 

lättillgänglig genom att offentliggöra den 

på sin webbplats. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i 

enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 

4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i 

enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 

Kommissionen ska också säkerställa 

samarbete och diskussioner med 

Europaparlamentet och rådet i ett tidigt 

skede, närmare bestämt genom att delge 

dem alla handlingar samtidigt som de 

delges medlemsstaternas experter, även 

utkast till delegerade akter, och genom att 

systematiskt ge Europaparlamentets och 

rådets experter tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper. Därför ska 

Europaparlamentet och rådet få del av 

planeringen för de kommande månaderna 

och bjudas in till samtliga expertmöten. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna, trots 

att EU-medborgarna och andra berörda 

parter har möjlighet att yttra sig över 

utkastet till en delegerad akt under en 

period på fyra veckor. Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén får höras angående 

utkastet. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 Artikel 18 

Information, kommunikation och publicitet Information, kommunikation och publicitet 

1. Mottagarna av unionsfinansiering 

ska framhålla unionsfinansieringens 

ursprung och säkerställa dess synlighet (i 

synnerhet när de främjar åtgärderna och 

deras resultat) genom att tillhandahålla 

enhetlig, verkningsfull och proportionell 

riktad information till olika målgrupper, 

däribland medierna och allmänheten. 

1. Mottagarna av unionsfinansiering 

ska framhålla unionsfinansieringens 

ursprung och säkerställa dess synlighet (i 

synnerhet när de främjar åtgärderna och 

deras resultat) genom att tillhandahålla 

enhetlig, verkningsfull och proportionell 

riktad information till olika målgrupper, 

däribland medierna och allmänheten. 

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 

på lokal, regional, nationell och europeisk 

nivå 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. 

 2a. Varje medlemsstat ska inrätta en 

oberoende nationell kontaktpunkt som 

ska ge de berörda aktörerna och 

programmets stödmottagare vägledning, 

praktisk information och hjälp i fråga om 

alla aspekter av programmet och dess 
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ansökningsförfarande. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Bilaga I 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Bilaga I Bilaga I 

Programmets verksamheter Programmets verksamheter 

De särskilda mål för programmet som 

avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att 

eftersträvas genom stöd till följande 

verksamheter: 

Det allmänna mål som avses i artikel 2.1 

och de särskilda mål som avses i artikel 2.2 

kommer i synnerhet att eftersträvas genom 

stöd till följande verksamheter: 

(a) Medvetandehöjande, spridning och 

information för att förbättra kunskaperna 

om politik och lagstiftning inom de 

områden som omfattas av programmet. 

(a) Medvetandehöjande, folkbildning 

och spridning av information för att 

förbättra kunskaperna om politik och 

lagstiftning inom de områden som omfattas 

av programmet. 

(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 

av god praxis mellan berörda parter för att 

förbättra kunskap och ömsesidig förståelse 

när det gäller medborgerligt och 

demokratiskt engagemang. 

(c) Analys och övervakning1 för att 

främja en bättre förståelse av situationen 

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. 

(c) Analys och övervakning1, 

rapportering och opinionsbildning för att 

främja en bättre förståelse av situationen 

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. 

(d) Utbildning av berörda aktörer i 

syfte att förbättra deras kunskaper om 

politik och rättigheter inom de områden 

som omfattas. 

(d) Utbildning av relevanta berörda 

aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper 

om politiken och rättigheterna inom de 

områden som omfattas och stärka deras 

förmåga att verka för denna politik och 

dessa rättigheter. 

(e) Utveckling och underhåll av 

verktyg för informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). 

(e) Utveckling och underhåll av 

verktyg för informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). 

 (ea) Främjande av allmänhetens 

medvetenhet om och förståelse av risker, 

regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 
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samband med skyddet av personuppgifter, 

privatlivet och digital säkerhet samt 

hantering av falska nyheter och riktad 

felaktig information genom 

medvetandehöjande, utbildning, 

undersökningar och övervakning. 

(f) Stärkande av medborgarnas 

medvetenhet om europeisk kultur, historia 

och åminnelse samt deras känsla av 

tillhörighet till unionen. 

(f) Stärkande av medborgarnas 

medvetenhet om europeisk kultur, historia 

och åminnelse samt deras känsla av 

tillhörighet till unionen. 

(g) Sammanförande av européer av 

olika nationalitet och från olika kulturer 

genom att ge dem möjlighet att delta i 

vänortsprojekt. 

(g) Sammanförande av européer av 

olika nationalitet och från olika kulturer 

genom att ge dem möjlighet att delta i 

vänortsprojekt. 

(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 i uppbyggnaden av en mer 

demokratisk union liksom medvetenhet om 

rättigheter och värden genom stöd till 

organisationer i civilsamhället, bland 

annat sådana organisationer på lokal, 

regional, nationell och transnationell nivå 

som bevakar situationen för rättsstaten 

och respekten för de grundläggande 

rättigheterna i en medlemsstat. 

 (ha) Nya åtgärder för att stärka 

medborgarnas medvetenhet om de 

rättigheter och skyldigheter som följer av 

unionsmedborgarskapet, såsom rätten att 

resa, arbeta, studera och bo i en annan 

medlemsstat, genom 

informationskampanjer. 

 (hb) Ny specialiserad utbildning för 

personer som arbetar inom den offentliga 

sektorn i en medlemsstat om rättigheter 

och skyldigheter för medborgare i andra 

medlemsstater som bor, arbetar, studerar 

eller reser i denna medlemsstat samt 

utbildning om åtgärder för att garantera 

att dessa rättigheter respekteras. 

(i) Finansiering 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. 

(i) Finansiering 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. 
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(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) Utveckling av EU-nätverkens 

kapacitet för att främja och vidareutveckla 

EU-rätten, de politiska målen och 

strategierna. 

(k) Insatser för att förbättra 

kunskaperna om programmet och spridning 

och överförbarhet av dess resultat, samt 

främjande av förutsättningarna att nå ut till 

medborgarna genom att inrätta och stödja 

programkontor/nationella kontaktnät. 

(k) Insatser för att förbättra 

kunskaperna om programmet och spridning 

och överförbarhet av dess resultat, samt 

främjande av förutsättningarna att nå ut till 

medborgarna genom att inrätta och stödja 

programkontor/nationella kontaktnät. 

 (ka) Stärkande av kapaciteten och 

oberoendet hos organisationer i det civila 

samhället och människorättsförsvarare på 

lokal, regional, nationell och 

transnationell nivå som bevakar 

situationen för rättsstaten och respekten 

för de grundläggande rättigheterna i en 

medlemsstat. 

 (kb) Nya bestämmelser om skydd av 

visselblåsare, bland annat åtgärder för att 

upprätta säkra kanaler för rapportering 

inom organisationer och till offentliga 

myndigheter eller andra relevanta organ 

 (kc) Nya åtgärder för att främja och 

stödja mediernas frihet och mångfald och 

bygga upp kapacitet för nya utmaningar, 

såsom nya medier, liksom motverkande av 

hatpropaganda. 

 (kd) Kapacitetsuppbyggnad för 

offentliga myndigheter så att de kan 

förbättra insynen och ansvarsskyldigheten 

och samtidigt stärka organisationer i det 

civila samhället som arbetar för att främja 

och bevaka insyn och ansvarighet inom 

dessa offentliga myndigheter. 

_________________ _________________ 

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis 

insamling av data och statistik, utveckling 

av gemensamma metoder och vid behov 

indikatorer eller riktmärken; studier, 

undersökningar, analyser och enkäter; 

utvärderingar; konsekvensbedömningar; 

utarbetande och publicering av 

handledningar, rapporter och 

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis 

insamling av data och statistik, utveckling 

av gemensamma metoder och vid behov 

indikatorer eller riktmärken; studier, 

undersökningar, analyser och enkäter; 

utvärderingar; konsekvensbedömningar; 

utarbetande och publicering av 

handledningar, rapporter och 
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utbildningsmaterial. utbildningsmaterial. 
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