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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 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) 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 
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 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).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 18
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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 
rättigheterna, även genom opinionsbildning 
och övervakande verksamhet, samt till att 
främja, tillvarata och öka medvetenheten 
om unionens gemensamma värderingar på 
nationell nivå.

(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 adekvat och 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
lokal, regional och nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Det behöver vidtas åtgärder för att 
skydda och främja pluralistiska, 
oberoende och fria medier för att 
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säkerställa yttrandefriheten, förhindra 
spridning av vilseledande uppgifter och 
säkerställa det fortsatta utövandet av 
medborgarnas demokratiska rättigheter. 
Man bör därför skapa synergier med 
programmet Kreativa Europa.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 

(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. Åtgärderna måste i 
möjligaste mån minimera den 
administrativa bördan för de sökande. Om 
möjligt bör elektroniska ansökningar 
godtas. De som ansöker om finansiering 
inom de olika programsegmenten bör ha 
tillgång till en kontaktpunkt, som ger dem 
stöd, besvarar deras frågor om 
ansökningsförfarandet och kan 
kontrollera att deras ansökan är 
fullständig innan den skickas in. Vid 
behov bör vederbörlig hänsyn tas till det 
bedömningsförfarande i två steg som 
används i flera delprogram inom Horisont 
2020 för att minska kostnaderna för att 
utarbeta förslag som inte godkänns. I 
enlighet med budgetförordningen, 
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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 
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.

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 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 

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 
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rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

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. 
2).

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. 
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).

Or. en

Ändringsförslag 5

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 rättigheter och värden, 
såsom dessa fastställs i EU-fördragen, 
inbegripet genom att stödja det civila 
samhällets organisationer på lokal, 
regional, nationell och 
gränsöverskridande nivå i syfte att 
upprätthålla öppna, demokratiska och 



PE627.900v01-00 8/9 PA\1163289SV.docx

SV

inkluderande samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 främja medborgarnas 
engagemang och deltagande i unionens 
demokratiska liv (segmentet Ett Europa 
för medborgarna).

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten.

Ändringsförslag 7

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) 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, 
så att man ökar förståelsen för en 
pluralistisk deltagandedemokrati, 
rättsstatsprincipen och de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 8

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 
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.

Or. en
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