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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Programmet Rättigheter och medborgarskap är ett resultat av förenklingen och 
rationaliseringen av finansieringsinstrumenten. Programmet ersätter tre befintliga program, 
nämligen Daphne III, Progress (åtgärder som rör avsnitten ”Jämställdhet” och 
”Antidiskriminering och mångfald”) och Grundläggande rättigheter och medborgarskap. Det 
nya programmet inriktar sig nu på att främja de rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet, principerna om icke-diskriminering, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, barnets rättigheter, uppgiftsskydd och konsument- och företagsaspekter. Förvaltningen 
av fonden sker nu genom GD Rättsliga frågor men förhoppningsvis kommer den erfarenhet 
och expertis som finns inom GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering inte att gå 
förlorad. 

Metod

Inom Europaparlamentet är det LIBE-utskottet som är ansvarigt utskott. Med tanke på 
bakgrunden för de olika finansieringsinstrumenten inom den nya fonden har emellertid 
EMPL-utskottet och FEMM-utskottet medansvar inom vissa områden och FEMM-utskottet 
huvudansvar inom ett fåtal områden. Detta medansvar medför en viss komplexitet som 
innebär att föredraganden för betänkandet och föredragandena för yttrandena i de associerade 
utskotten har kommit överens om att om möjligt lägga fram gemensamma ändringsförslag 
inom områden som kan omfattas av gemensamt ansvar. Detta innebär också att 
EMPL-utskottet inte kan lägga fram ändringsförslag till vissa skäl och artiklar som omfattas 
av ett annat utskotts ansvarsområde. Ändringsförslag som rör delegerare akter snarare än 
genomförandeakter kommer därför att läggas fram i LIBE-utskottet i stället för i detta 
yttrande.

Nyckelfrågor

a) Gemensamma ändringsförslag med LIBE-utskottet:
 Räckvidd: Vi skulle vilja inkludera medborgarskap i vidare mening, nämligen med 

innebörden av att vara en aktiv samhällsmedborgare, och inte bara medborgarskap 
som grundar sig på nationalitet. I annat fall finns det risk för att viss verksamhet som 
finansieras inom programmet slumpmässigt utesluter vissa arbetstagare, t.ex. från 
något som är tänkt att vara en inkluderande verksamhet. Därför har vi lagt fram 
ändringsförslaget till skäl 5 och ett ändringsförslag till artikel 4.1 a. 

 Finansiering: Även om inga siffror har ändrats finns det ett tydligt krav från de 
berörda parterna att finansieringen för detta program ska behållas och gärna ökas. I 
yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uppges att ”kommittén 
fruktar att de växande ’extremistiska tendenserna’ kan motverka tillämpningen av de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, och [att] det är därför viktigt att grupper som 
arbetar för att förbättra denna situation ges tillräckliga resurser.” Andra frågor som är 
relevanta för detta instrument (t.ex. barnets rättigheter och uppgiftsskydd) kommer 
förmodligen att bli ännu viktigare under de kommande åren. Denna fråga tas upp i 
förslaget till nytt skäl 12a. 
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 Fördelning av anslag: Det förefaller nödvändigt att se till att anslagen sprids över alla 
delar av programmet så att den årliga programplaneringen inte missgynnar ett visst 
inslag eller en viss geografisk dimension (skälen 13c och 13d (nya)). Vikten av 
relevanta nätverk och behovet av tillgång till mindre men viktiga projekt avspeglas 
också i skälen 13a, 13b och 13c.

 Konsumenträttigheter: Detta instrument förefaller inte vara lämpligt för 
konsumenträttigheter, utan de passar bättre inom ramen för det konsumentprogram 
som behandlas i IMCO-utskottet. Föredraganden har emellertid lagt fram ett 
ändringsförslag till artikel 4.1 e i reserv som rör fri rörlighet om det inte är möjligt 
med en överföring.

b) Punkter som särskilt rör EMPL-utskottet: 
 Arbetsplatsen är en viktig för frågor som rör lika möjligheter, likabehandling och 

bekämpning av diskriminering. Arbetsmarknadens parter har en viktig uppgift. 
Detta återspeglas i föredragandens ändringsförslag till artikel 5.1 c och 5.2 b, som är 
det enda som omfattas av exklusiv befogenhet.

 Uppgiftsskydd är också en allt viktigare fråga för ärenden som rör vårt utskott, därav 
ändringsförslaget till artikel 4.1 c.

 Frivilligarbete är en viktig fråga för EMPL-utskottet. Föredraganden har därför lagt 
till hänvisningar till frivilligarbetare i skäl 3 och artikel 5.2 b.

 Interregionalt och gränsöverskridande samarbete: Vi har använt hänvisningarna 
från EMPL-utskottet om EU:s program för social förändring och social innovation i 
samband med interregionalt och gränsöverskridande övervakningscentrum i artikel 
5.2 d. Föredraganden har också infört en korshänvisning till EU:s program för social 
förändring och social innovation som ett exempel på var det kan förekomma synergier 
i artikel 10.1 och skäl 18. Frågan om synergier i samband med sysselsättning och den 
sociala dimensionen återspeglas också i förslaget till nytt skäl 9a och ändringsförslaget 
till skäl 10.

Syftet med detta nya program är att bygga vidare på utvecklingen från de tidigare 
programmen. Programmet bör vara ett kraftfullt instrument för att bekämpa diskriminering 
och främja ökad jämlikhet. Det civila samhället har visat sig vara villigt att främja sådan 
social delaktighet men det behöver få resurser för att kunna göra det. Föredraganden hoppas 
att EMPL-utskottet kommer att visa sitt starka stöd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av programmet Rättigheter och 
medborgarskap för perioden 2014–2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av programmet Jämlikhet, 
rättigheter och medborgarskap för perioden 
2014–2020

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig bekväma med att leva, 
resa och arbeta i en annan medlemsstat, 
och förlita sig på att deras rättigheter 
skyddas oavsett var i unionen de råkar 
befinna sig. 

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig bekväma med att leva, 
resa, arbeta, studera och utföra 
frivilligarbete i en annan medlemsstat, och 
förlita sig på att deras rättigheter skyddas 
oavsett var i unionen de råkar befinna sig. 

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Principen om icke-diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning samt principen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män är gemensamma 
värden för medlemsstaterna. Det 
fortlöpande målet att bekämpa alla former 
av diskriminering kräver samordnade 
insatser, också när det gäller fördelning av 
anslag.

(5) Enligt artiklarna 2 och 3 i 
EU-fördraget, artiklarna 8, 10 och 19 i 
EUF-fördraget och artikel 21 EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna bör 
unionen vidta kraftfulla åtgärder för att 
bekämpa alla former av diskriminering, 
särskilt på grund av kön, ras eller etniskt 
ursprung, språk, nationalitet eller 
tillhörighet till nationell minoritet,
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning, säkerställa jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt skydda 
rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning, vilket är en 
skyldighet som följer av unionens 
anslutning till FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Att integrera ett 
jämlikhetsperspektiv och skapa ett 
samhälle för alla genom att bekämpa alla 
former av diskriminering, intolerans och 
hat, främja toleranta arbetsplatser för alla 
och erkänna varje människas rätt att 
behandlas med värdighet på sin 
arbetsplats och i samhället i övrigt är 
fortlöpande mål som kräver samordnade 
insatser, också när det gäller fördelning av
tillräckliga anslag.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Enligt artikel 9 i EUF-fördraget bör 
unionen främja hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd och 
kampen mot social utestängning. 
Åtgärderna inom detta program bör 
därför främja synergier mellan 
fattigdomsbekämpning, social 
utestängning och utestängning från 
arbetsmarknaden och främjandet av 
jämlikhet och kampen mot alla former av 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I kommissionens meddelande om 
Europa 2020 presenteras en strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla. Genom 
att stödja och främja de rättigheter som 
tillkommer människor i unionen, bekämpa 
diskriminering och orättvisor och främja 
medborgarskap bidrar man till att stärka 
förutsättningarna att uppnå de särskilda 
målsättningarna och huvudinitiativen i 
Europa 2020-strategin.

(10) I kommissionens meddelande om 
Europa 2020 presenteras en strategi för en 
smart och hållbar tillväxt för alla. Genom 
att stödja och främja de rättigheter som 
tillkommer människor i unionen, bekämpa 
diskriminering och orättvisor, särskilt på 
arbetsmarknaden i syfte att genomföra 
principen om likabehandling, och främja 
medborgarskap bidrar man till att stärka 
förutsättningarna att uppnå de särskilda 
målsättningarna och huvudinitiativen i 
Europa 2020-strategin.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Rationaliseringen och förenklingen 
av finansieringsstrukturen får inte leda 
till en sänkning av nivån på den 
finansiering som är tillgänglig inom 
ramen för de tidigare programmen för 
perioden 2007–2013. Dessutom bör man 
garantera en jämn och rättvis fördelning 
av medlen till programmets särskilda mål. 
För att underlätta tillträdet för potentiella 
sökande bör även 
ansökningsförfarandena och kraven på 
ekonomisk förvaltning förenklas och de 
administrativa bördorna tas bort. 
Förslagsinfordringar och styrkande 
handlingar bör finnas tillgängliga på alla 
unionens officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Organisationer och nätverk av 
organisationer på unionsnivå bidrar på ett 
betydelsefullt sätt till den politiska 
utvecklingen och bör anses vara 
nyckelaktörer eftersom de kan ha en 
avsevärd inverkan på förverkligandet av 
programmets mål och bör erhålla 
finansiering i överensstämmelse med de 
förfaranden och kriterier som anges i de
årliga arbetsprogrammen.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Kommissionen bör välja ut åtgärder 
genom att bedöma förslagen utifrån 
kriterier som fastställts i förväg och som 
säkerställer övergripande konsekvens, 
komplementaritet och synergier med det 
arbete som utförs av unionens organ och 
byråer. Även nationella projekt och 
småskaliga projekt kan visas ha ett 
europeiskt mervärde och kan därför väljas 
ut för finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) Organisationer – även icke-statliga 
organisationer – organ, nätverk på 
europeisk nivå och harmoniserade 
tjänster av samhälleligt värde som 
bedriver verksamhet med anknytning till 
programmets mål bör kunna ansöka om 
lämplig finansiering för 
verksamhetsbidrag och 
administrationsbidrag. De årliga 
arbetsprogrammen bör säkerställa att de 
finansiella anslagen fördelas jämnt och 
rättvist mellan programmets särskilda mål 
för att garantera kontinuitet och göra 
finansieringen mer förutsägbar och 
tillförlitlig.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13d) Kommissionen bör garantera en 
rättvis geografisk fördelning och ge stöd i 
de medlemsstater där antalet finansierade 
åtgärder är relativt lågt.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa en effektiv 
fördelning av anslag ur unionens budget är 
det viktigt att eftersträva konsekvens, 
komplementaritet och synergier mellan 
finansieringsprogram som stödjer 
politikområden med nära anknytning till 
varandra, särskilt mellan det här 
programmet och programmet Rättsliga 
frågor, som inrättas genom förordning 
(EU) nr XX/XX av den XX, programmet 
Ett Europa för medborgarna, som inrättas 
genom förordning (EU) nr XX/XX av den 
XX och programmen på de områden som 
rör inrikes frågor; sysselsättning och 
sociala frågor; hälsa och konsumentskydd; 
utbildning, fortbildning, ungdom, och 
sport; informationssamhället; utvidgning; 
särskilt instrumentet för stöd inför 
anslutningen och de fonder som verkar 
inom den gemensamma strategiska ramen 
(GSR-fonder).

(18) För att säkerställa en effektiv 
fördelning av anslag ur unionens budget är 
det viktigt att eftersträva konsekvens, 
komplementaritet och synergier mellan 
finansieringsprogram som stödjer 
politikområden med nära anknytning till 
varandra, särskilt mellan det här 
programmet och programmet Rättsliga 
frågor, som inrättas genom förordning 
(EU) nr XX/XX av den XX, programmet 
Ett Europa för medborgarna, som inrättas 
genom förordning (EU) nr XX/XX av den 
XX, Europeiska unionens program för 
social förändring och social innovation, 
som inrättas genom förordning (EU) 
nr XX/XX av den XX, och programmen på 
de områden som rör inrikes frågor; 
sysselsättning och sociala frågor; hälsa och 
konsumentskydd; utbildning, fortbildning, 
ungdom, och sport; informationssamhället; 
utvidgning; särskilt instrumentet för stöd 
inför anslutningen och de fonder som 
verkar inom den gemensamma strategiska 
ramen (GSR-fonder).
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bidra till att stärka utövandet av 
rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet.

a) Bidra till att stärka utövandet av 
rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet eller 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter.

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering, 
bland annat på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder, sexuell läggning 
eller könsidentitet, inklusive jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter, 
och bekämpa alla former av extremism, 
samtidigt som alla människors rätt att 
behandlas med värdighet respekteras, 
samt bekämpa mobbning, trakasserier och 
intolerans, särskilt på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till att garantera ett starkt skydd av 
personuppgifter.

c) Bidra till att garantera ett starkt skydd av 
personuppgifter, bland annat i samband 
med behandling av personuppgifter i 
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anställningsförhållanden eller för 
ändamål som rör socialt skydd enligt 
artiklarna 81 och 82 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX om skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter (allmän 
uppgiftsskyddsförordning) och i 
situationer som uppstår till följd av 
skyldigheterna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av 
uppgifter som genererats eller behandlats 
i samband med tillhandahållande av 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av 
direktiv 2002/58/EG.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Göra det möjligt för konsumenter och 
företag att idka näringsverksamhet och 
handla med förtroende på den inre 
marknaden genom att genomdriva de 
rättigheter som grundar sig på unionens 
konsumentlagstiftning och genom att 
stödja friheten att bedriva 
näringsverksamhet på den inre marknaden
genom gränsöverskridande transaktioner.

e) Göra det möjligt för medborgare att 
utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig, arbeta, studera, utföra 
frivilligarbete och bedriva 
näringsverksamhet på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främja transnationellt samarbete och c) Främja transnationellt samarbete och



PA\904708SV.doc 13/14 PE491.177v01-00

SV

bygga upp ömsesidigt kunskap och 
ömsesidigt förtroende mellan alla 
inblandade aktörer.

bygga upp ömsesidigt kunskap och 
ömsesidigt förtroende mellan alla 
inblandade aktörer, inbegripet 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utbildningsverksamhet, till exempel 
personalutbyte, workshoppar, seminarier, 
utbildning för utbildare, utformning av 
utbildning på internet eller andra former av 
utbildningsmoduler.

b) Utbildningsverksamhet, till exempel 
personalutbyte, workshoppar, seminarier, 
utbildning för utbildare eller individuell 
utbildning på arbetsplatsen, utformning av 
utbildning på internet eller andra former av 
utbildningsmoduler som är tillgängliga för 
alla anställda, inklusive frivilligarbetare.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stöd till viktiga aktörer, till exempel 
stöd till medlemsstater vid genomförandet 
av unionens lagstiftning och politik; stöd 
till centrala nätverk på europeisk nivå 
vilkas verksamhet är kopplad till 
genomförandet av programmets mål; 
nätverksarbete på EU-nivå mellan 
specialiserade organ och organisationer 
samt nationella, regionala och lokala 
myndigheter; finansiering av expertnätverk 
samt finansiering av övervakningscentrum 
på EU-nivå.

d) Stöd till viktiga aktörer vid 
genomförandet av unionens lagstiftning 
och politik; stöd till centrala nätverk på 
europeisk nivå vilkas verksamhet är 
kopplad till genomförandet av 
programmets mål; nätverksarbete på EU-
nivå mellan specialiserade organ och 
organisationer samt nationella, regionala 
och lokala myndigheter; finansiering av 
expertnätverk, gränsöverskridande och 
interregionalt samarbete samt finansiering 
av övervakningscentrum på EU-nivå.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna säkerställa övergripande 
konsekvens, komplementaritet och 
synergier med andra unionsinstrument, 
bland annat med programmet Rättsliga 
frågor, programmet Ett Europa för 
medborgarna och med programmen på de 
områden som rör inrikes frågor; 
sysselsättning och sociala frågor; hälsa och 
konsumentskydd; utbildning, fortbildning, 
ungdom, och sport; informationssamhället; 
utvidgning; särskilt instrumentet för stöd 
inför anslutningen och de fonder som 
verkar inom den gemensamma strategiska 
ramen (GSR-fonder).

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna säkerställa övergripande 
konsekvens, komplementaritet och 
synergier med andra unionsinstrument, 
bland annat med programmet Rättsliga 
frågor, programmet Ett Europa för 
medborgarna, Europeiska unionens 
program för social förändring och social 
innovation och med programmen på de 
områden som rör inrikes frågor; 
sysselsättning och sociala frågor; hälsa och 
konsumentskydd; utbildning, fortbildning, 
ungdom, och sport; informationssamhället; 
utvidgning; särskilt instrumentet för stöd 
inför anslutningen och de fonder som 
verkar inom den gemensamma strategiska 
ramen (GSR-fonder).
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