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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Programmet for rettigheder og unionsborgerskab udspringer af forenklingen og 
rationaliseringen af finansieringsinstrumenterne. Det efterfølger tre igangværende 
programmer (Daphne III, PROGRESS (aktioner vedrørende ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpelse af forskelsbehandling) og grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab). 
Dette nye program fokuserer på at fremme de rettigheder, unionsstatsborgerskabet giver, 
princippet om ikke-diskriminering, ligestilling mellem mænd og kvinder, børns rettigheder, 
databeskyttelse og forbruger- og virksomhedsaspekter. Forvaltningen af midlerne overgår nu 
til Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, men man håber, at den erfaring og ekspertise, 
der er opnået i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, ikke går tabt. 

Metode

I EP er det korresponderende udvalg LIBE. Men i betragtning af historien bag de forskellige 
finansieringsinstrumenter i den nye fond har EMPL og FEMM medkompetence på visse 
områder, og FEMM har primær kompetence på nogle få områder. Denne delte kompetence 
medfører en vis kompleksitet, således at hovedordføreren og ordførerne for udtalelser i de 
associerede udvalg er enedes om i videst muligt omfang at forelægge fælles ændringsforslag 
på områder, hvor der er fælles kompetence. Det medfører også, at EMPL ikke kan stille 
ændringsforslag til visse henvisninger og artikler, hvor kompetencen ligger i et andet udvalg: 
Ændringsforslag, der vedrører delegerede retsakter, og ikke gennemførelsesretsakter, vil 
derfor blive stillet i LIBE-udtalelsen og ikke i denne udtalelse.

Nøglepunkter

a) Fælles ændringsforslag med LIBE:

 Anvendelsesområde: Vi ønsker at integrere borgerskabet i den bredere betydning at 
være et aktivt medlem af samfundet, ikke blot baseret på nationalitet: Ellers risikerer 
vi, at bestemte aktiviteter, der finansieres over dette program, tilfældigt udelukker 
nogle medlemmer af arbejdsstyrken, f.eks. fra hvad der skulle være en inklusiv 
aktivitet, derfor ændringsforslaget til betragtning 5 og et ændringsforslag til artikel 4, 
stk. 1, litra a. 

 Finansiering: Selv om der ikke anføres ændrede tal, er det et klart ønske fra 
aktørerne, at finansieringen fastholdes - og gerne øges - for dette program. I EØSU’s 
udtalelse hedder det, at væksten i ”ekstremistiske tendenser” kan skade den 
grundlæggende gennemførelse af menneskerettighederne, og at det derfor er vigtigt, at 
der stilles hensigtsmæssige ressourcer til rådighed til grupper, der arbejder på at 
forbedre denne situation. Andre spørgsmål, der er relevante i forbindelse med dette 
instrument (f.eks. børns rettigheder og databeskyttelse), vil sandsynligvis vokse i 
betydning i de kommende år. Dette spørgsmål tages der hensyn til i den nye 
betragtning 12 a. 
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 Tildeling af midler: Det forekommer nødvendigt at sikre en spredning af midlerne på 
alle programmets bestanddele for at sikre, at programmeringen på årsbasis ikke 
forfordeler et bestemt element eller en geografisk dimension (nye betragtninger 13 c 
og 13 d). Betydningen af de relevante netværk og behovet for adgang for mindre, men 
vigtige projekter afspejles i betragtning 13a, 13 b og 13 c.

 Forbrugerrettigheder: Der forekommer, som om dette ikke er det rette instrument til 
at dække dette spørgsmål, og at det passer bedre inden for rammerne af det 
forbrugerprogram, der behandles i IMCO. Ordføreren har imidlertid foreslået et 
standby-ændringsforslag til artikel 4, stk. 1, litra e, der vedrører fri bevægelighed i 
tilfælde, hvor overførsel ikke er mulig.

b) Punkter, der er specifikke for EMPL: 

 Arbejdspladsen er et vigtigt sted for spørgsmål vedrørende lige muligheder, 
ligebehandling og bekæmpelse af forskelsbehandling. Arbejdsmarkedets parter
spiller en vigtig rolle i denne forbindelse: Dette afspejles i ordførerens 
ændringsforslag til artikel 5, stk. 1, litra c og 5, stk. 2, litra b, det eneste sted, hvor vi 
har enekompetence.

 Databeskyttelse er også et aspekt af voksende betydning for spørgsmål, der er 
relevante for dette udvalg, derfor ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1, litra c.

 Frivilligt arbejde er et vigtigt spørgsmål for EMPL, ordføreren har indføjet referencer 
til denne gruppe i betragtning 3 og artikel 5, stk. 2, litra b.

 Interregionalt og grænseoverskridende samarbejde: Vi har anvendt referencerne 
fra EMPL og EU-programmet for social udvikling og innovation vedrørende 
interregionale og grænseoverskridende observatorier i artikel 5, stk. 2, litra d. 
Ordføreren har også inkluderet en krydsreference til EU-programmet for social 
udvikling og innovation, som et eksempel på, at synergier kan findes i artikel 10, stk. 
1, og betragtning 18. Spørgsmålet om synergier i forbindelse med beskæftigelse og 
den sociale dimension reflekteres også i den foreslåede nye betragtning 9a og 
ændringsforslaget til betragtning 10.

Dette nye program skal bygge på udviklingen fra de foregående programmer. Det skal være et 
effektivt instrument til at bekæmpe diskriminering og fremme større lighed: Civilsamfundet 
har vist sig meget entusiastisk i forbindelse med at fremme sådan social integration, men det 
har behov for ressourcer for at kunne gøre det. Ordføreren håber, at EMPL-Udvalget vil give 
sin stærke støtte.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag 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

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Vedtages det, kræves 
tilsvarende ændringer i hele teksten).

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

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. 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, 
arbejde, studere og udføre frivilligt 
arbejde i en anden medlemsstat i tillid til, 
at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset 
hvor i Unionen de befinder sig. 

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 og 19 
og charterets artikel 21 skal Unionen 
træffe effektive foranstaltninger til at 
bekæmpe forskelsbehandling på grund af 
ethvert forhold, navnlig på grund af køn, 
race eller etnisk oprindelse, sprog, 
nationalitet eller tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
sikre ligestilling mellem mænd og kvinder 
og beskyttelse 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 fortsatte mål, som 
kræver koordinerede tiltag, bl.a. gennem 
tildeling af tilstrækkelige midler.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Ifølge artikel 9 i TEUF skal et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
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udstødelse fremmes. Aktioner under dette 
program bør derfor fremme synergier 
mellem bekæmpelse af fattigdom, social 
udstødelse og udstødelse fra 
arbejdsmarkedet og fremme lighed og 
bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 5

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, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og uligheder, navnlig 
på arbejdsmarkedet med henblik på 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling, og fremme af 
unionsborgerskab er med til at fremme de 
specifikke mål og flagskibsinitiativerne i 
Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag6

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Rationaliseringen og forenklingen 
af finansieringsstrukturen bør ikke føre til 
en reduktion af de økonomiske 
ressourcer, der var til rådighed i de 
tidligere 2007-2013-programmer. 
Desuden bør der sikres en afbalanceret og 
retfærdig fordeling af midlerne til 
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programmets specifikke mål. For at lette 
adgangen for mulige ansøgere bør 
forenklingen også omfatte 
ansøgningsprocedurerne og kravene til 
finansiel forvaltning samt fjernelse af 
administrative byrder. Indkaldelser af 
forslag og ledsagende dokumenter bør 
være til rådighed på alle Unionens 
officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Organisationer og netværk af 
organisationer på europæisk plan 
bidrager betragteligt til udviklingen af 
politikken, og bør derfor betragtes som 
nøgleaktører, da de kan have væsentlig 
betydning for gennemførelsen af 
programmets mål og derfor bør modtage 
støtte i overensstemmelse med 
procedurerne og kriterierne i de årlige 
arbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Kommissionen bør udvælge 
aktioner ved at evaluere forslagene i 
forhold til forud definerede kriterier, idet 
den sikrer overordnet sammenhæng og 
komplementaritet og overordnede 
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synergier med arbejdet i Unionens 
organer og agenturer. Nationale projekter 
og mindre projekter kan også vurderes at 
have europæisk merværdi og således blive 
udvalgt til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag9

Forslag til forordning
Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13c) Organisationer – inklusive ikke-
statslige organisationer – organer, 
netværk på europæisk niveau samt 
harmoniserede tjenester af 
samfundsmæssig betydning, der udøver 
aktiviteter med forbindelse til 
programmets mål, bør kunne ansøge om 
passende finansiering af aktivitetstilskud 
og driftstilskud. De årlige 
arbejdsprogrammer bør sikre, at de 
enkelte specifikke mål i programmet 
modtager en afbalanceret og rimelig 
andel af de økonomiske tilskud med 
henblik på at sikre kontinuitet og forbedre 
finansieringens forudsigelighed og 
troværdighed.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13d) Kommissionen bør sikre en 
retfærdig geografisk fordeling og yde 
bistand i de medlemsstater, hvor antallet 
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af støttede aktioner er relativt lavt.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at sikre en effektiv 
tildeling af midler fra EU-budgettet bør der 
tilstræbes sammenhæng, komplementaritet 
og synergivirkninger mellem 
finansieringsprogrammer på 
indsatsområder med tæt tilknytning til 
hinanden, især mellem programmet for 
retlige anliggender oprettet ved forordning 
(EU) nr. XX/XX af XX og programmet 
Europa for Borgerne oprettet ved 
forordning (EU) nr. XX/XX af XX og 
programmerne på områderne indre 
anliggender, beskæftigelse og sociale 
anliggender, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, uddannelse, 
undervisning, ungdom og idræt, 
informationssamfund, udvidelse, navnlig 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand og 
fonde, der er omfattet af den fælles 
strategiske ramme (FSR-fonde).

(18) Med henblik på at sikre en effektiv 
tildeling af midler fra EU-budgettet bør der 
tilstræbes sammenhæng, komplementaritet 
og synergivirkninger mellem 
finansieringsprogrammer på 
indsatsområder med tæt tilknytning til 
hinanden, især mellem programmet for 
retlige anliggender oprettet ved forordning 
(EU) nr. XX/XX af XX og programmet 
Europa for Borgerne oprettet ved 
forordning (EU) nr. XX/XX af XX, EU-
programmet for social udvikling og 
innovation oprettet ved forordning (EU) 
nr. XX/XX af XX og programmerne på 
områderne indre anliggender, 
beskæftigelse og sociale anliggender, 
sundhed og forbrugerbeskyttelse, 
uddannelse, undervisning, ungdom og 
idræt, informationssamfund, udvidelse, 
navnlig instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand og fonde, der er 
omfattet af den fælles strategiske ramme 
(FSR-fonde).

Or. en

Ændringsforslag 12

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 eller af Unionens 
lovgivning



PA\904708DA.doc 11/14 PE491.177v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 13

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, 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 
samt handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder, idet alle personers ret til at 
blive behandlet med værdighed 
respekteres, og at bekæmpe mobning, 
chikane og intolerant behandling, navnlig 
på arbejdspladsen;

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at bidrage til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for personoplysninger

(c) at bidrage til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for personoplysninger, 
inklusive databehandlingssituationer i 
beskæftigelsessammenhæng eller med 
henblik på social beskyttelse, jf. artikel 81 
og 82 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XX/XX om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (den generelle 
forordning om databeskyttelse) og i 
situationer i henhold til forpligtelser efter 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring 
af data genereret eller behandlet i 
forbindelse med tilvejebringelse af 
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offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester eller 
elektroniske kommunikationsnet og om 
ændring af direktiv 2002/58/EF.

Or. en

Ændringsforslag 15

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.

(e) at sikre, at borgerne kan håndhæve 
deres ret til frit at flytte og vælge bopæl, til 
at arbejde, studere, udføre frivilligt 
arbejde og til at drive forretning på det 
indre marked. 

Or. en

Ændringsforslag 16

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, inklusive arbejdsmarkedets 
parter

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) uddannelsesaktiviteter, f.eks. 
personaleudveksling, gruppediskussioner, 
seminarer, uddannelsesarrangementer for 

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

undervisere eller individualiseret 
uddannelse på arbejdspladsen, udvikling 
af onlinemoduler eller andre 
uddannelsesmoduler, der står til rådighed 
for hele arbejdsstyrken, inklusive 
frivillige;

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) støtte til de centrale aktører, såsom 
støtte til medlemsstaterne i forbindelse 
med gennemførelse af EU-retten og EU-
politik; støtte til centrale netværk på 
europæisk plan, hvis aktiviteter er knyttet 
til gennemførelsen af programmets mål; 
netværkssamarbejde mellem specialiserede 
organer og organisationer, nationale, 
regionale og lokale myndigheder på EU-
plan; støtte til netværk af eksperter; støtte 
til observatorier på EU-plan.

(d) støtte til de centrale aktører i 
forbindelse med gennemførelse af EU-
retten og EU-politik; støtte til centrale 
netværk på europæisk plan, hvis aktiviteter 
er knyttet til gennemførelsen af 
programmets mål; netværkssamarbejde 
mellem specialiserede organer og 
organisationer, nationale, regionale og 
lokale myndigheder på EU-plan; støtte til 
netværk af eksperter; grænseoverskridende 
og interregionalt samarbejde og støtte til 
observatorier på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne overordnet sammenhæng 
og komplementaritet og synergivirkninger 
med andre EU-instrumenter, bl.a. med 
programmet for retlige anliggender, 
programmet Europa for Borgerne og 
programmer på områderne indre 
anliggender, beskæftigelse og sociale 
anliggender, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, uddannelse, 
undervisning, ungdom og idræt, 

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne overordnet sammenhæng 
og komplementaritet og synergivirkninger 
med andre EU-instrumenter, bl.a. med 
programmet for retlige anliggender, 
programmet Europa for Borgerne, EU-
programmet for social udvikling og 
innovation og programmer på områderne 
indre anliggender, beskæftigelse og sociale 
anliggender, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, uddannelse, 
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informationssamfund, udvidelse, navnlig 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand og 
fonde, der er omfattet af den fælles 
strategiske ramme (FSR-fonde).

undervisning, ungdom og idræt, 
informationssamfund, udvidelse, navnlig 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand og 
fonde, der er omfattet af den fælles 
strategiske ramme (FSR-fonde).
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