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Thomas Händel
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Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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OG RÅDETS FORORDNING om 
programmet for rettigheder og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
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unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020

Or. en
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Forslag til forordning
Titel
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programmet for rettigheder og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om programmet for 
rettigheder og unionsborgerskab for 
perioden 2014 til 2020

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
programmet for ligestilling, rettigheder og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg, deres ret til konsulær 
beskyttelse og deres ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. De 
bør føle sig godt tilpas ved at bo, rejse og 
arbejde i en anden medlemsstat i tillid til, 
at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset 
hvor i Unionen de befinder sig.

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet og de internationale 
konventioner, som EU har tiltrådt. De bør
kunne udøve deres ret til uhindret at færdes 
og opholde sig i Unionen, deres ret til at 
stemme og stille op ved 
europaparlamentsvalg og kommunalvalg, 
deres ret til konsulær beskyttelse og deres 
ret til at indgive andragender til Europa-
Parlamentet. De bør føle sig godt tilpas ved 
at bo, rejse og arbejde i en anden 
medlemsstat i tillid til, at deres rettigheder 
bliver beskyttet, uanset hvor i Unionen de 
befinder sig, og at adgangen for 
handicappede er sikret på lige fod med 
andre.

Or. en

Ændringsforslag 23
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Borgerne og virksomhederne bør også 
have fuld fordel af det indre marked. 
Forbrugerne bør have mulighed for at 
nyde de rettigheder, der følger af 
forbrugerlovgivningen, og 
virksomhederne bør opmuntres til at 
udøve friheden til at drive forretning på 
det indre marked. Udvikling af 
aftaleretten og forbrugerretten giver 
virksomhederne og forbrugerne praktiske 
løsninger på, hvordan man kan takle 
problemer på tværs af landegrænserne, 
med den hensigt at give dem flere 
valgmuligheder og gøre det billigere for 
dem at indgå aftaler med parter i en 

udgår
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anden medlemsstat samtidig med, at der 
sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 24
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forbud mod forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og ligestilling mellem 
mænd og kvinder er værdier, som 
medlemsstaterne har til fælles. 
Bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling er et fortsat mål, som 
kræver koordinerede tiltag, bl.a. gennem 
tildeling af midler.

(5) Forbud mod forskelsbehandling på 
grund af køn, kønsidentitet, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
ligestilling mellem mænd og kvinder er 
værdier, som medlemsstaterne har til 
fælles. Bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling er et fortsat mål, som 
kræver koordinerede tiltag, bl.a. gennem 
tildeling af midler.

Or. en

Ændringsforslag 25
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forbud mod forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og ligestilling mellem 
mænd og kvinder er værdier, som 
medlemsstaterne har til fælles. 
Bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling er et fortsat mål, som 
kræver koordinerede tiltag, bl.a. gennem 
tildeling af midler.

(5) I henhold til EU-traktatens artikel 2 
og 3, EUF-traktatens artikel 8, 10, 18 og 
19 og chartrets artikel 21 skal Unionen 
træffe effektive foranstaltninger til at 
bekæmpe forskelsbehandling uanset 
grunden dertil, navnlig 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, sprog, nationalitet 
eller tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, religion eller tro, handicap, 
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alder eller seksuel orientering og sikre
ligestilling mellem mænd og kvinder samt 
beskyttelse af handicappedes rettigheder 
som en forpligtelse som følge af Unionens 
tiltrædelse af FN’s konvention om 
handicappedes rettigheder. Integration af 
ligestillingsaspektet og opbygning af et 
inklusivt samfund gennem bekæmpelse af 
enhver form for forskelsbehandling, 
intolerance og had, fremme af tolerante 
og inklusive arbejdspladser og 
anerkendelse af alles ret til at blive 
behandlet med værdighed på 
arbejdspladsen og i samfundet i 
almindelighed er fortsat mål, som kræver 
koordinerede tiltag, bl.a. gennem tildeling 
af tilstrækkelige midler.

Or. en

Ændringsforslag 26
Marian Harkin, Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forbud mod forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og ligestilling mellem 
mænd og kvinder er værdier, som 
medlemsstaterne har til fælles. 
Bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling er et fortsat mål, som 
kræver koordinerede tiltag, bl.a. gennem 
tildeling af midler.

(5) I henhold til EUF-traktatens artikel 10 
og 19 tilstræber Unionen at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og
integrere ligestilling generelt. Forbuddet 
mod forskelsbehandling er også forankret 
i artikel 21 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.
Bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling og beskyttelse af de 
rettigheder, som handicappede har i 
medfør af Unionens tiltrædelse at FN's 
konvention om handicappedes 
rettigheder, er fortsat mål, som kræver 
koordinerede tiltag, bl.a. gennem tildeling 
af midler.
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I henhold til EU-traktatens artikel 2 og 
artikel 3, stk. 3, afsnit 3, samt EUF-
traktatens artikel 8 er ligestilling mellem 
kvinder og mænd en grundlæggende 
værdi og et grundlæggende mål for 
Unionen, og bør Unionen fremme 
ligestilling i alle sine aktiviteter.  
Ligestilling mellem kvinder og mænd er 
også nedfældet i artikel 23 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Fremme af 
ligestilling mellem kønnene overalt i 
Unionen sker ved en tostrenget tilgang 
med dels specifikke aktioner, dels effektiv 
integration af kønsaspektet i såvel 
politikker som budgettildelinger.

Or. en

Ændringsforslag 27
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I henhold til EUF-traktatens artikel 
46 bør Unionen træffe foranstaltninger til 
sikring af arbejdskraftens frie 
bevægelighed og afskaffe enhver 
forskelsbehandling grundet nationalitet af 
arbejdstagere fra medlemsstaterne for så 
vidt angår beskæftigelse, aflønning og 
andre arbejds- og ansættelsesvilkår.  

Or. en

Ændringsforslag 28
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Ligestilling og ikke-
forskelsbehandling er ikke kun 
lovgivningsmæssige spørgsmål, men 
grundlæggende udfordringer for 
samfundet. Fællesskabsprogrammet for 
beskæftigelse og social solidaritet –
Progress (Progress-programmet) 
indeholdt sektioner om "Ikke-
forskelsbehandling og forskelligartethed" 
og "Ligestilling mellem mænd og 
kvinder", som skal fortsættes og udvikles 
yderligere under nærværende program. 
Endvidere understregede 
midtvejsevalueringen af Progress-
programmet behovet for flere tiltag og nye 
initiativer med hensyn til ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling. Det er derfor af 
største betydning at fastholde et stærkt 
fokus på disse emner. Derudover skal 
resultaterne af midtvejsevalueringen af 
Progress-programmet af 22. december 
2011 på områderne ligestilling og ikke-
forskelsbehandling tages i betragtning ved 
gennemførelsen af nærværende program.

Or. en

Ændringsforslag 29
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionens meddelelse om 
Europa 2020 fastlægger en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Støtte og fremme af personers rettigheder i 
Unionen, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og uligheder og 
fremme af unionsborgerskab er med til at 
fremme de specifikke mål og 

(10) Kommissionens meddelelse om 
Europa 2020 fastlægger en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Støtte og fremme af personers rettigheder i 
Unionen, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og uligheder, 
beskyttelse af handicappedes rettigheder
og fremme af unionsborgerskab er med til 
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flagskibsinitiativerne i Europa 2020-
strategien.

at fremme de specifikke mål og 
flagskibsinitiativerne i Europa 2020-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 30
Marian Harkin, Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionens meddelelse om 
Europa 2020 fastlægger en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Støtte og fremme af personers rettigheder i 
Unionen, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og uligheder og 
fremme af unionsborgerskab er med til at 
fremme de specifikke mål og 
flagskibsinitiativerne i Europa 2020-
strategien.

(10) Kommissionens meddelelse om 
Europa 2020 fastlægger en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Støtte og fremme af personers rettigheder i 
Unionen, fremme af ligestilling mellem 
kvinder og mænd, bekæmpelse af alle 
former for forskelsbehandling og 
uligheder, beskyttelse af handicappedes 
rettigheder og fremme af 
unionsborgerskab er med til at fremme de 
specifikke mål og flagskibsinitiativerne i 
Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 31
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Mange ikke-statslige organisationer 
(ngo'er), som er aktive på forskellige 
niveauer, kan yde et betydningsfuldt 
bidrag på europæisk niveau via 
europæiske repræsentative netværk for 
rettighedshavere, der hjælper med at 
udvikle politiske retningslinjer vedrørende 
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programmets generelle mål.

Or. en

Ændringsforslag 32
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Mange ikke-statslige organisationer 
(ngo'er), som er aktive på forskellige 
niveauer, kan yde et betydningsfuldt 
bidrag på europæisk niveau via 
europæiske repræsentative netværk for 
rettighedshavere, der hjælper med at 
udvikle politiske retningslinjer vedrørende 
programmets generelle mål.

Or. en

Ændringsforslag 33
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Unions program for 
rettigheder og unionsborgerskab, herefter 
benævnt "programmet".

1. Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Unions program for 
ligestilling, rettigheder og 
unionsborgerskab, herefter benævnt 
"programmet".

Or. en

Ændringsforslag 34
Birgit Sippel
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til at fremme udøvelsen af de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet

a) at bidrage til at fremme og beskytte de 
rettigheder, som alle personer bosiddende 
i Unionen har, herunder udøvelsen af 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet eller EU-retten

Or. en

Ændringsforslag 35
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til at fremme udøvelsen af de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet

a) at bidrage til at fremme udøvelsen af de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet og af Unionens 
lovgivning til beskyttelse af statsborgere 
fra tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 36
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 

b) at fremme ligebehandling og effektiv 
gennemførelse af princippet om forbud 
mod forskelsbehandling, herunder på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering eller kønsidentitet, princippet 
om ligestilling mellem kvinder og mænd 
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og ældres rettigheder samt handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder, idet alle personers ret til at 
blive behandlet med værdighed 
respekteres; at bekæmpe mobning, 
chikane og intolerant behandling, navnlig 
på arbejdspladsen; at garantere 
ligebehandling af arbejdstagere fra 
forskellige medlemsstater, navnlig for så 
vidt angår beskæftigelse, aflønning og 
andre arbejds- og ansættelsesvilkår

Or. en

Ændringsforslag 37
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af ethvert 
forhold, herunder køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering eller 
kønsidentitet, princippet om ligestilling 
mellem kvinder og mænd samt 
handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 38
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
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forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

forskelsbehandling på grund af køn, 
kønsidentitet, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, princippet om 
ligestilling mellem kvinder og mænd samt 
handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 39
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kønnene
samt handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 40
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme ligestilling mellem kvinder 
og mænd, herunder ved at bekæmpe vold 
mod kvinder, børn og andre sårbare 
personer, og at sikre, at 
ligestillingsaspektet tages i betragtning 
ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle Unionens politikker og aktiviteter
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Or. en

Ændringsforslag 41
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme ligestilling mellem kvinder 
og mænd, herunder ved at bekæmpe vold 
mod kvinder, børn, unge og andre sårbare 
personer, og at sikre, at 
ligestillingsaspektet tages i betragtning 
ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle Unionens politikker og aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 42
Riikka Manner, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremme respekten for barnets 
rettigheder

d) at fremme respekten for barnets 
rettigheder og navnlig at bekæmpe vold i 
hjemmet

Or. en

Ændringsforslag 43
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at sikre regelmæssig overvågning af 
programmets indvirkning på børns 
rettigheder og velbefindende og på 
beskyttelse af børn ved at indføre 
indikatorer fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 44
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme ligestilling mellem kvinder 
og mænd, bl.a. ved at bekæmpe vold mod 
kvinder, børn, unge og andre sårbare 
grupper

Or. en

Ændringsforslag 45
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at fremme synergier mellem kampen 
mod fattigdom og social udstødelse og 
kampen mod forskelsbehandling og for 
større ligestilling mellem kønnene

Or. en
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Ændringsforslag 46
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at sikre, at forbrugere og virksomheder 
trygt kan handle på det indre marked, ved 
at styrke de rettigheder, der følger af 
Unionens forbrugerlovgivning, og ved at 
fremme friheden til at drive forretning på 
det indre marked via transaktioner over 
landegrænserne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47
Riikka Manner, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De indikatorer, der skal måle om de 
specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. den 
europæiske opfattelse af respekt, 
udøvelsen og gennemførelsen af disse 
rettigheder og antallet af klager.

2. De indikatorer, der skal måle, om de 
specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. de 
kvalitative og kvantitative data, der er 
indsamlet på europæisk plan om respekten 
for og udøvelsen og gennemførelsen af 
disse rettigheder og antallet af klager.

Or. en

Ændringsforslag 48
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af samarbejde over c) fremme af samarbejde over 
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landegrænserne og opbygning af viden om 
hinanden og gensidig tillid blandt alle 
berørte parter

landegrænserne og opbygning af viden om 
hinanden og gensidig tillid blandt alle 
berørte parter, inklusive arbejdsmarkedets 
parter

Or. en

Ændringsforslag 49
Riikka Manner, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af samarbejde over 
landegrænserne og opbygning af viden om 
hinanden og gensidig tillid blandt alle 
berørte parter

c) fremme af samarbejde over 
landegrænserne og opbygning af viden om 
hinanden og gensidig tillid blandt alle 
berørte parter, netværk og ikke-statslige 
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 50
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uddannelsesaktiviteter, f.eks. 
personaleudveksling, gruppediskussioner, 
seminarer, uddannelsesarrangementer for 
undervisere og udvikling af onlinemoduler 
eller andre uddannelsesmoduler

b) uddannelsesaktiviteter, f.eks. 
personaleudveksling, gruppediskussioner, 
seminarer, uddannelsesarrangementer for 
undervisere og udvikling af onlinemoduler 
eller andre uddannelsesmoduler. Disse 
aktiviteter bør omfatte en kønsdimension 
og et antidiskrimineringsperspektiv.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kontrollerer 
regelmæssigt programmet for at følge op 
på gennemførelsen af de aktioner, der 
inden for rammerne af det udføres på 
indsatsområderne i artikel 5, stk. 1, og for 
at følge op på opnåelsen af de specifikke 
mål i artikel 4. Kontrollen skal også gøre 
det muligt at vurdere, hvordan ligestilling 
af kønnene og spørgsmål vedrørende 
bekæmpelse af forskelsbehandling er 
blevet behandlet i programmets aktioner. 
De mere detaljerede indikatorer køn, alder 
og handicap anvendes, hvis det er relevant.

1. Kommissionen kontrollerer 
regelmæssigt programmet for at følge op 
på gennemførelsen af de aktioner, der 
inden for rammerne af det udføres på 
indsatsområderne i artikel 5, stk. 1, og for 
at følge op på opnåelsen af de specifikke 
mål i artikel 4. Kontrollen skal også gøre 
det muligt at vurdere, hvordan ligestilling 
af kønnene og spørgsmål vedrørende 
bekæmpelse af forskelsbehandling er 
blevet behandlet i programmets aktioner. 
De mere detaljerede indikatorer køn, alder, 
etnisk oprindelse, navnlig romaerne, og 
handicap anvendes, hvis det er relevant.

Or. en


