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Ændringsforslag 19
Nessa Childers

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om programmet for rettigheder 
og unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EØS-relevant tekst)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om programmet for rettigheder, 
ligestilling og unionsborgerskab for 
perioden 2014 til 2020 (EØS-relevant 
tekst)

Or. en

Begrundelse

Programmets titel skal anerkende, at afsnittene om ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forbud mod forskelsbehandling i Progressprogrammet er en væsentlig del af det nye program.

Ændringsforslag 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union bygger på 
principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet, og det er alle 
principper, som medlemsstaterne har til 
fælles. Enhver unionsborger har de 
rettigheder, der er fastsat i traktaten. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, som ved 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev 
juridisk bindende overalt i EU, afspejler de 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
som personer har ret til i Unionen. Disse 
rettigheder bør fremmes og respekteres, 

(1) Den Europæiske Union bygger på 
principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
kvinders rettigheder samt 
retsstatsprincippet, ligestilling mellem 
mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling, og det er alle 
principper, som medlemsstaterne har til 
fælles. Enhver unionsborger har de 
rettigheder, der er fastsat i traktaten. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, som ved 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev 
juridisk bindende overalt i EU, afspejler de 
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hvis de skal blive en realitet. Muligheden 
for at drage fuld fordel af disse rettigheder 
bør sikres, og alle hindringer herfor bør 
fjernes.

grundlæggende rettigheder og friheder, 
som personer har ret til i Unionen. Disse
rettigheder bør fremmes og respekteres, 
hvis de skal blive en realitet. Muligheden 
for at drage fuld fordel af disse rettigheder 
bør sikres, og alle hindringer herfor bør 
fjernes.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Nessa Childers

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 og af 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, og at handicappede er 
sikret adgang på lige fod med andre,
uanset hvor i Unionen de befinder sig.

Or. en

Begrundelse

Programmet dækker også personers rettigheder som beskrevet i de generelle mål. Det er 
derfor vigtigt at nævne EU's forpligtelser på menneskerettighedsområdet i medfør af 
tiltrædelse af internationale traktater. Adgang for handicappede på lige fod med andre er en 
ret, der følger af FN's konvention om handicappedes rettigheder.
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Ændringsforslag 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 kunne få adgang til og 
nyde godt af alle deres rettigheder i 
medfør af traktaterne uden 
forskelsbehandling på grund af køn,
kønsidentitet og kønsudtryk. 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.

Or. en

Ændringsforslag 23
Nessa Childers

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 artikel 10 og 19 i TEUF 
skal EU tilstræbe at bekæmpe enhver 
form for forskelsbehandling på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering og integrere ligestilling.
Forbuddet mod forskelsbehandling er 
også forankret i artikel 21 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Bekæmpelse 
af enhver form for forskelsbehandling og 
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beskyttelse af handicappedes rettigheder 
følger af EU's tiltrædelse af FN's 
konvention om handicappedes rettigheder 
og er fortsatte mål, som kræver 
koordinerede tiltag, bl.a. gennem tildeling 
af midler.

Or. en

Begrundelse

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Ændringsforslag 24
Nessa Childers

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I henhold til artikel 2 og artikel 3, 
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 8 i TEUF er ligestilling 
mellem mænd og kvinder en 
grundlæggende værdi og et fælles mål i 
EU, og EU skal fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder i alle sine 
aktiviteter. Ligestilling mellem mænd og 
kvinder er også fastlagt i artikel 23 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. EU bør 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem en dobbelt tilgang, hvor 
der tages hensyn til kønsaspektet i alle 
politikker og budgetbevillinger og 
samtidig indføres specifikke 
foranstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 25
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I henhold til artikel 8 og 10 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør programmet støtte, at 
hensynet til ligestilling mellem kvinder og 
mænd og målsætninger om bekæmpelse af 
forskelsbehandling bliver integreret i alle 
programmets aktiviteter. Der bør 
regelmæssigt foretages en overvågning og 
evaluering for at vurdere, hvordan 
ligestilling af kønnene og spørgsmål 
vedrørende bekæmpelse af 
forskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter.

(6) I henhold til artikel 8 og 10 i TEUF bør
det program, der oprettes ved denne 
forordning (programmet), støtte, at 
hensynet til ligestilling mellem kvinder og 
mænd og målsætninger om bekæmpelse af 
forskelsbehandling bliver integreret i alle 
programmets aktiviteter, og det bør 
gennemføres på en sådan måde, at det 
gensidigt styrker andre EU-aktiviteter 
eller medlemsstatsaktiviteter, som har de 
samme mål, særlig EU-rammen for de 
nationale strategier for romaernes 
integration og den europæiske 
ligestillingspagt for 2011-2020. Der bør 
regelmæssigt foretages en overvågning og 
evaluering for at vurdere, hvordan 
ligestilling af kønnene og spørgsmål 
vedrørende bekæmpelse af 
forskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 26
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I henhold til artikel 8 og 10 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør programmet støtte, at 

(6) I henhold til artikel 8 og 10 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør det program, der 
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hensynet til ligestilling mellem kvinder og 
mænd og målsætninger om bekæmpelse af 
forskelsbehandling bliver integreret i alle 
programmets aktiviteter. Der bør 
regelmæssigt foretages en overvågning og 
evaluering for at vurdere, hvordan
ligestilling af kønnene og spørgsmål 
vedrørende bekæmpelse af 
forskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter.

oprettes ved denne forordning 
(programmet), støtte, at hensynet til 
ligestilling mellem kvinder og mænd og 
målsætninger om bekæmpelse af
forskelsbehandling bliver integreret i alle 
programmets aktiviteter. Der bør 
regelmæssigt foretages en overvågning og 
evaluering for at vurdere, hvordan lige 
muligheder for mænd og kvinder og
spørgsmål vedrørende bekæmpelse af 
forskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag finder anvendelse i hele teksten, idet "ligestilling mellem mænd og 
kvinder" ændres til "lige muligheder for mænd og kvinder". Som nævnt i artikel 8 og 10 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kaldes aktiviteter, der sigter på at
fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, "lige muligheder for mænd og kvinder". Ved at 
vedtage dette ændringsforslag bibeholdes en kodificeret sprogbrug for en bestemt type EU-
politik.

Ændringsforslag 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I sin beslutning af 2. februar 2012 
om Daphneprogrammet: resultater og 
fremtidige perspektiver beklagede 
Parlamentet, at bekæmpelsen af vold mod 
børn, unge og kvinder ikke var 
udtrykkeligt nævnt som et specifikt mål i 
Kommissionens forslag til denne 
forordning, men fandt det nødvendigt, at 
målsætningerne i Daphne III, navnlig om 
at bekæmpe vold mod kvinder, bevares i
målene for det nye program, og fastholdt, 
at finansieringen af programmet skal 
holdes på samme niveau som Daphne III 
eller et højere niveau, og at Daphne III's 
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profil skal forblive høj i betragtning af 
dets succes, effektivitet og popularitet.

Or. en

Ændringsforslag 28
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I sin beslutning af 2. februar 2012 
om Daphneprogrammet: resultater og 
fremtidige perspektiver beklagede 
Parlamentet, at bekæmpelsen af vold mod 
børn, unge og kvinder ikke var 
udtrykkeligt nævnt som et specifikt mål i 
Kommissionens forslag til denne 
forordning, men fandt det nødvendigt, at 
målsætningerne i Daphne III, navnlig om 
at bekæmpe vold mod kvinder, bevares i
målene for det nye program, og fastholdt, 
at finansieringen af programmet bør øges 
i forhold til Daphne III, og at Daphne 
III's profil skal forblive høj, navnlig ved 
at tilføje et særligt underudgiftsområde, 
der indeholder navnet "Daphne".

Or. en

Ændringsforslag 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I sin beslutning af 2. februar 2012 
om Daphneprogrammet: resultater og 
fremtidige perspektiver beklagede 
Parlamentet, at bekæmpelsen af vold mod 
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børn, unge og kvinder ikke var 
udtrykkeligt nævnt som et specifikt mål i 
Kommissionens forslag til denne 
forordning, men fandt det nødvendigt at 
sikre, at målsætningerne i Daphne III, 
navnlig om at bekæmpe vold mod kvinder, 
bevares i målene for det nye program, og 
fastholdt, at finansieringen af 
programmet bør øges i forhold til Daphne 
III, og at Daphne III's profil skal forblive 
høj, navnlig ved at tilføje et særligt 
underudgiftsområde, der indeholder 
navnet "Daphne".

Or. en

Ændringsforslag 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel. 
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats
for at komme den til livs. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

(7) Enhver form for vold mod kvinder, 
børn, unge og andre risikogrupper er en
decideret overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig trussel mod 
voldsofrenes fysiske og mentale sundhed.
Den er også en følge af kulturelle og 
sociale faktorer samt en vedvarende 
ulighed mellem mænd og kvinder og en 
ulige fordeling af magten mellem mænd 
og kvinder i vores samfund. Denne type 
vold er udbredt i hele Unionen, og der er 
behov for en koordineret indsats, som 
bygger på Daphneprogrammernes 
metoder og resultater. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Da Daphneprogrammerne har 
været en decideret succes siden 
oprettelsen af dem i 1997, både hvad 
angår deres popularitet hos 
interessenterne (modtagere, offentlige og 
akademiske myndigheder og ikkestatslige 
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organisationer (ngo'er)), og hvad angår 
effektiviteten af de projekter, der 
modtager støtte fra programmerne, er det 
vigtigt, at programmet klart identificerer 
projekter, der vedrører målene om at 
forebygge og bekæmpe vold mod børn, 
unge, kvinder og andre risikogrupper som 
''Daphne'', således at 
Daphneprogrammernes profil forbliver så 
høj som mulig.

Or. en

Ændringsforslag 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel. 
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats 
for at komme den til livs. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en alvorlig overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder. Denne trussel har alvorlige 
følger, både for voldsofrenes fysiske og
mentale sundhed og for samfundet som 
helhed, da den er det mest grusomme og 
ubehagelige udtryk for ulighederne 
mellem mænd og kvinder. Der er behov 
for en stærk politisk vilje og en 
koordineret indsats fra alle 
medlemsstaternes side for at bekæmpe
vold mod kvinder, der er udbredt i hele 
Unionen, og den skal indgå i den mere 
sammenhængende tilgang til en 
europæisk politik for styrkelse af kvinders 
indflydelse og stilling og fremme af
ligestilling mellem mænd og kvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Nessa Childers
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel.
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats 
for at komme den til livs. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

(7) Enhver form for vold mod kvinder er et 
strukturelt fænomen, som hænger 
sammen med den ulige fordeling af 
magten mellem mænd og kvinder i vores 
samfund, og den er en overtrædelse af 
grundlæggende rettigheder og en alvorlig 
sundhedstrussel. Vold mod kvinder, børn 
og andre sårbare personer er udbredt i 
hele Unionen, og der er behov for en 
koordineret indsats, som bygger på 
Daphneprogrammernes metoder og 
resultater, for at komme den til livs. 
Indsatsen for at bekæmpe vold mod 
kvinder er med til at fremme ligestilling
mellem mænd og kvinder.

Or. en

Begrundelse

Programmet om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab skal bygge videre på 
successen med Daphne I-, II- og III-programmerne og videreføre arbejdsmetoderne i dem, 
som omfatter støtte til græsrodsprojekter. Daphneprogrammerne har spillet en central rolle 
med hensyn til udvekslingen af god praksis og oplysninger mellem aktører i de forskellige 
medlemsstater. Resultaterne fra tidligere Daphneprojekter bør som led i det næste 
Daphneprogram anvendes til udvikling af lovgivning og bekæmpelse af vold mod kvinder.

Ændringsforslag 33
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel.
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats 
for at komme den til livs. Indsatsen for at 

(7) Enhver form for vold mod kvinder er et 
strukturelt fænomen, som hænger 
sammen med den ulige fordeling af 
magten mellem mænd og kvinder i vores 
samfund, og den er en overtrædelse af 
grundlæggende rettigheder og en alvorlig 
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bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

sundhedstrussel. Vold mod kvinder, børn 
og andre sårbare personer er udbredt i 
hele Unionen, og der er behov for en 
koordineret indsats, som bygger på 
Daphneprogrammernes metoder og 
resultater, for at komme den til livs. 
Indsatsen for at bekæmpe vold mod 
kvinder er med til at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 34
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel. 
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats 
for at komme den til livs. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

(7) Enhver form for vold mod kvinder, 
børn, unge og andre risikogrupper er en 
overtrædelse af grundlæggende rettigheder 
og en alvorlig sundhedstrussel. Denne type 
vold er udbredt i hele Unionen, og der er 
behov for en koordineret indsats for at 
komme den til livs. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 35
Silvia Costa

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Visse typer af vold mod kvinder, 
børn, unge og andre sårbare grupper, og 
navnlig menneskehandel, vold i hjemmet, 
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udnyttelse af prostitution og arbejdskraft, 
tiggeri, racisme samt etnisk og religiøs 
forskelsbehandling nødvendiggør 
specifikke og målrettede foranstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 36
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb og vold, som 
udgør en fare for deres fysiske og mentale 
sundhed.

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb og vold, som 
udgør en fare for deres fysiske og mentale 
sundhed. Unionen og medlemsstaterne bør 
tage hensyn til de rettigheder og pligter, 
som forældre, værger og andre personer 
med juridisk ansvar for barnet har.
Medlemsstaterne bør respektere det 
ansvar og de rettigheder og pligter, som 
forældre, og hvis relevant medlemmerne 
af samme slægt eller lokalsamfund i 
henhold til lokal sædvane, værger og 
andre personer med juridisk ansvar for 
barnet har, på en måde, som er i 
overensstemmelse med barnets udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb og vold, som 
udgør en fare for deres fysiske og mentale 
sundhed.

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb og vold, som 
udgør en fare for deres fysiske og mentale 
sundhed. Der skal lægges særlig vægt på 
pigers situation og levevilkår, da de er 
særligt sårbare.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Nessa Childers

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Mange ikkestatslige organisationer, 
der arbejder inden for forskellige 
områder, kan yde et stort bidrag på EU-
plan gennem europæiske repræsentative 
net af rettighedshavere, som bistår med 
udviklingen af de politiske retningslinjer 
for programmet.

Or. en

Begrundelse

Det nye program skal anerkende ngo'ers rolle i politikudformningen ligesom i 
Progressprogrammet og Daphneprogrammet.
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Ændringsforslag 39
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Mange ikkestatslige organisationer, 
der arbejder inden for forskellige 
områder, kan yde et stort bidrag på EU-
plan gennem europæiske repræsentative 
net af rettighedshavere, som bistår med 
udviklingen af de politiske retningslinjer 
for programmet.

Or. en

Ændringsforslag 40
Nessa Childers

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Artikel 9 i TEUF styrker kravet om at 
fremme et højt beskæftigelsesniveau, sikre 
passende social beskyttelse og bekæmpe 
social udstødelse. Foranstaltninger under 
programmet bør fremme synergier mellem 
bekæmpelse af fattigdom, social 
udstødelse og forskelsbehandling og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og ligestilling for alle.

Or. en

Begrundelse

Samordningen af politikkerne til fremme af større ligestilling og bekæmpelse af 
forskelsbehandling og politikkerne til fremme af social integration og bekæmpelse af 
fattigdom var en af merværdierne af det nuværende Progressprogram. Denne merværdi skal 
også værdsættes i den næste programmeringsperiode, selv om politikkerne for social 
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integration og ligestilling finansieres gennem forskellige programmer.

Ændringsforslag 41
Nessa Childers

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 
mænd og kvinder, bekæmpelse af 
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

Begrundelse

Ligestilling mellem mænd og kvinder er afgørende, hvis Europa 2020-strategien skal blive 
vellykket. Der findes specifikke bestemmelser afledt af FN-konventionen i Europa 2020-
strategien.

Ændringsforslag 42
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 

(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 
mænd og kvinder, bekæmpelse af 
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fremme af unionsborgerskab er med til at 
fremme de specifikke mål og 
flagskibsinitiativerne i Europa 2020-
strategien.

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 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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 
mænd og kvinder og styrkelse af kvinders 
indflydelse og stilling, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og uligheder og 
fremme af unionsborgerskab er med til at 
fremme de specifikke mål og 
flagskibsinitiativerne i Europa 2020-
strategien.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Opnåelsen af det overordnede mål 
om ligestilling mellem mænd og kvinder 
og bekæmpelse af enhver form for vold 
mod kvinder kræver et tilstrækkeligt og 
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forudsigeligt finansieringsniveau.
Foranstaltningerne til forenkling og mere 
effektiv forvaltning af støtten bør derfor 
sikre, at der afsættes en permanent EU-
støtte til fremme af ligestilling mellem 
mænd og kvinder og bekæmpelse af 
enhver form for vold mod kvinder, at den 
støtte, der afsættes til denne prioritet, ikke 
er mindre end den støtte, der afsættes til 
Daphne III, og at der er en afbalanceret 
geografisk fordeling mellem de 
organisationer, der modtager støtte.

Or. en

Ændringsforslag 45
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionens meddelelse om en
"Gennemgang af EU's budget" og om "Et 
budget for Europa 2020" understreger 
vigtigheden af at koncentrere 
finansieringen omkring tiltag med en klar 
EU-merværdi, dvs. hvor Unionens 
involvering kan give en merværdi i forhold 
til medlemsstaternes indsats alene. De 
aktioner, der er omfattet af denne 
forordning, bør bidrage til at skabe 
gensidig tillid mellem medlemsstaterne, 
øge samarbejdet, herunder 
netværkssamarbejdet, over landegrænserne 
og opnå en rigtig, ensartet og konsekvent 
anvendelse af gældende EU-ret. 
Finansieringen af aktiviteter bør også 
bidrage til, at alle berørte parter får en reel 
og bedre indsigt i EU-retten og Unionens 
politik, og sikre, at der opnås et solidt 
analytisk grundlag til støtte for og 
udvikling af EU-lovgivning og -politikker. 
Unionens involvering giver mulighed for, 
at disse aktioner kan udføres konsekvent 

(13) Kommissionens meddelelse om en
"Gennemgang af EU's budget" og om "Et 
budget for Europa 2020" understreger 
vigtigheden af at koncentrere 
finansieringen omkring tiltag med en klar 
EU-merværdi, dvs. hvor Unionens 
involvering kan give en merværdi i forhold 
til medlemsstaternes indsats alene. De 
aktioner, der er omfattet af denne 
forordning, bør bidrage til at skabe 
gensidig tillid mellem medlemsstaterne, 
øge samarbejdet, herunder 
netværkssamarbejdet, over landegrænserne 
og opnå en rigtig, ensartet og konsekvent 
anvendelse af gældende EU-ret. 
Finansieringen af aktiviteter bør også 
bidrage til, at alle berørte parter får en reel 
og bedre indsigt i EU-retten og Unionens 
politik, og sikre, at der opnås et solidt 
analytisk grundlag til støtte for og 
udvikling af EU-lovgivning og -politikker. 
Unionens involvering giver mulighed for, 
at disse aktioner kan udføres konsekvent 
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overalt i Unionen, og sikrer 
stordriftsfordele. Den Europæiske Union 
har endvidere bedre forudsætninger end 
medlemsstaterne for at takle situationer 
over landegrænserne og for at skabe et 
europæisk forum for gensidig læring.

overalt i Unionen, og sikrer 
stordriftsfordele. Den Europæiske Union 
har endvidere bedre forudsætninger end 
medlemsstaterne for at takle situationer 
over landegrænserne og for at skabe et 
europæisk forum for gensidig læring.
Samfinansiering som fremmende princip, 
der tilskynder støttemodtagerne til større 
ansvarlighed og til at bidrage til 
effektivitet, og som styrker samarbejdet 
mellem alle interessenter. I denne 
forbindelse bør den økonomiske støtte til
driftstilskud fra EU-budgettet til en enkelt
støttemodtager i ét kalenderår højst 
udgøre 50 % af den pågældende 
støttemodtagers samlede årlige budget.

Or. en

Ændringsforslag 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Støtte til programmer og 
foranstaltninger, der fremmer kvinders 
rettigheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder, er afgørende for at sikre, at 
EU-budgettet afspejler forpligtelsen i 
TEUF til ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Derfor bør Kommissionen 
udvælge programmer og foranstaltninger, 
der skal modtage støtte, ved at vurdere 
forslagene i forhold til på forhånd 
fastsatte kriterier, som tager særlig 
hensyn til europæisk merværdi, hvad 
angår ligestilling mellem mænd og 
kvinder og bekæmpelse af enhver form 
for vold mod kvinder.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I henhold til artikel 8, 9 og 10 i 
TEUF skal Unionen fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder i alle sine 
politikker, bekæmpe social udstødelse og 
forskelsbehandling på grund af race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering.

Or. en

Ændringsforslag 48
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Kønsbudgettering er anvendelsen af 
integration af kønsaspektet i 
budgetproceduren. Det indebærer en 
kønsbaseret vurdering af budgetter og 
omfatter et kønsperspektiv på alle 
niveauer af budgetproceduren og 
omstrukturering af indtægter og udgifter 
med henblik på at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 49
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
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Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at sikre et godt resultat bør der 
sikres øget øremærket finansiering til 
projekter, som forsvarer kvinders 
rettigheder og fremmer ligestilling mellem 
mænd og kvinder, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af vold 
mod kvinder. Finansieringen bør fordeles 
årligt og afbalanceret for at sikre 
kontinuitet i de forfulgte målsætninger og 
aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at sikre et godt resultat bør der 
sikres øget øremærket finansiering til 
projekter, som forsvarer kvinders 
rettigheder, og som fremmer ligestilling 
mellem mænd og kvinder, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af vold 
mod kvinder. Finansieringen bør fordeles 
årligt og afbalanceret for at sikre 
kontinuitet i de forfulgte målsætninger og 
aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 51
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet skal finansiere aktioner med 
EU-merværdi. Med henblik herpå sikrer 
Kommissionen, at de aktioner, der 
udvælges til finansiering, har til formål at 
skabe resultater med en EU-merværdi, og 
fører tilsyn med, om der faktisk er opnået 
en EU-merværdi gennem de endelige 
resultater af de aktioner, der er finansieret 
via programmet.

Programmet skal finansiere aktioner med 
EU-merværdi i overensstemmelse med 
principperne om kønsbudgettering. Med 
henblik herpå sikrer Kommissionen, at de 
aktioner, der udvælges til finansiering, har 
til formål at skabe resultater med en EU-
merværdi, og fører tilsyn med, om der 
faktisk er opnået en EU-merværdi gennem 
de endelige resultater af de aktioner, der er 
finansieret via programmet. EU-merværdi 
vurderes på grundlag af 
foranstaltningernes potentiale til at 
bidrage til at nå de overordnede 
prioriteter om ligestilling mellem mænd 
og kvinder og bekæmpelse af vold mod 
kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 52
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets generelle mål er at bidrage til 
at skabe et område, hvor personers 
rettigheder som nedfældet i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde og
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder fremmes og 
beskyttes.

Programmets generelle mål er at bidrage til 
at skabe et område, hvor personers 
rettigheder, ligestilling, ligestilling mellem 
mænd og kvinder og princippet om forbud 
mod forskelsbehandling, som nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
FN's konvention om handicappedes 
rettigheder, fremmes og beskyttes.

Or. en
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Begrundelse

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Ændringsforslag 53
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets generelle mål er at bidrage til 
at skabe et område, hvor personers 
rettigheder som nedfældet i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
og i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder fremmes og
beskyttes.

Programmets generelle mål er at bidrage til 
at skabe et område, hvor personers 
rettigheder, princippet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder, ligestilling og
forbud mod forskelsbehandling som 
nedfældet i TEUF, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og de 
menneskerettighedskonventioner, EU har 
tiltrådt, fremmes, beskyttes og
gennemføres effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 54
Angelika Werthmann

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 

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

eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd ved at integrere kønsaspekter, 
kønsbevidsthed og ligestilling samt
forebygge og bekæmpe vold mod børn, 
unge og kvinder og vold i hjemmet samt
handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 55
Nessa Childers

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 ligestilling for alle og 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 og handicappedes rettigheder,
ældres rettigheder, racemæssige og etniske 
minoriteters rettigheder, religiøse eller 
trosrelaterede minoriteters rettigheder og 
lesbiskes, bøssers, biseksuelles, 
interseksuelles og transpersoners
rettigheder, bl.a. gennem integration af 
kønsaspektet

Or. en

Ændringsforslag 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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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,
kønsidentitet og kønsudtryk, 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 57
Elisabeth Morin-Chartier

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,
familiesituation eller graviditet, princippet 
om ligestilling mellem kvinder og mænd 
samt handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 58
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gennem enkle og hurtige procedurer 
at fremme domstolsprøvelse, hvis 
princippet om forbud mod 
forskelsbehandling ikke overholdes

Or. fr

Ændringsforslag 59
Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder, bl.a. ved at bekæmpe vold mod 
kvinder, børn og andre sårbare personer 
og ved at sikre, at der tages højde for et 
ligestillingsaspekt i definitionen og 
gennemførelsen af alle EU's politikker og 
aktiviteter

Or. en

Begrundelse

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities.The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Ændringsforslag 60
Minodora Cliveti
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder, bl.a. ved at bekæmpe vold mod 
kvinder, børn, unge og andre sårbare 
personer og ved at sikre, at der tages 
højde for et ligestillingsaspekt i 
definitionen og gennemførelsen af alle 
EU's politikker og aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at forebygge og bekæmpe enhver form 
for vold mod kvinder og beskytte ofre for 
denne type vold

Or. en

Ændringsforslag 62
Regina Bastos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at forebygge og bekæmpe vold mod 
børn, unge, kvinder og risikogrupper, 
f.eks. ældre, og tilbyde ofre for denne type 
vold og andre risikogrupper hjælp og 
beskyttelse

Or. en
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Ændringsforslag 63
Silvia Costa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at beskytte og fremme ligeværdighed

Or. it

Ændringsforslag 64
Regina Bastos, Silvia Costa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at forebygge og bekæmpe vold mod 
børn, unge, kvinder og andre 
risikogrupper, at tilbyde ofre for denne 
type vold og andre risikogrupper hjælp og 
beskyttelse og at udpege foranstaltninger, 
der træffes i forbindelse med de specifikke 
mål i denne litra som "Daphne"

Or. en

Ændringsforslag 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder og styrke kvinders indflydelse 
og stilling
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Or. fr

Ændringsforslag 66
Silvia Costa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at forebygge og bekæmpe vold og had, 
navnlig når dette er baseret på køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder og kønsidentitet, samt 
fremme tolerance og respekt for den 
menneskelige værdighed

Or. it

Ændringsforslag 67
Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) at fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder på arbejdsmarkedet og at 
bekæmpe forskelsbehandling på dette 
område

Or. it

Ændringsforslag 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremme respekten for barnets 
rettigheder

d) at fremme respekten for barnets 
rettigheder, idet der tages højde for, at 
piger er særlig sårbare

Or. fr

Ændringsforslag 69
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem mænd og kvinder

Or. en

Ændringsforslag 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem mænd og kvinder

Or. en

Ændringsforslag 71
Minodora Cliveti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at sikre regelmæssig overvågning af 
virkningen af programmet om børns 
rettigheder, børns trivsel og beskyttelse af 
børn ved hjælp af Kommissionens 
indikatorer

Or. en

Ændringsforslag 72
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at forebygge og bekæmpe vold mod 
kvinder, børn og unge

Or. en

Ændringsforslag 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at forebygge og bekæmpe vold mod 
kvinder, børn og unge, kønsrelateret vold 
og vold i tætte forhold

Or. en

Ændringsforslag 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De indikatorer og kvantitative data, 
der skal bruges til at måle, om målene i 
denne forordning nås, opdeles efter køn.

Or. fr

Ændringsforslag 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af offentlighedens bevidsthed 
og viden om EU-ret og EU-politik

a) forbedring af offentlighedens bevidsthed 
og viden om EU-ret og EU-politik, særlig 
for at styrke borgerne og give dem større 
indflydelse med hensyn til viden om og 
tilegnelse af deres rettigheder, bl.a. inden 
for ligestilling mellem mænd og kvinder 
og forbud mod forskelsbehandling.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at bistå og støtte ikkestatslige 
organisationer og foreninger, der arbejder 
for at forebygge, identificere, beskytte og 
hjælpe ofrene for menneskehandel

Or. it
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Ændringsforslag 77
Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at støtte organisationer og netværk af 
organisationer (også tværnationale), der 
beskæftiger sig med samarbejde, at 
fremme udveksling af oplysninger, god 
praksis og modeller for indgreb i 
forbindelse med psykologisk og juridisk 
bistand og/eller økonomisk og social støtte 
og at støtte den sociale reintegration af 
voldsofre

Or. it

Ændringsforslag 78
Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) at støtte ikkestatslige organisationer 
og foreninger i forbindelse med 
udveksling af oplysninger, god praksis og 
modeller for indgreb i forbindelse med 
rehabilitering og resocialisering af 
voldelige personer i synergi med 
programmet for retlige anliggender

Or. it

Ændringsforslag 79
Silvia Costa

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – litra b d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) at støtte foreninger, der tilbyder 
bistand til kvinder, som er ofre for 
forskelsbehandling på arbejdspladsen og i 
samfundet

Or. it

Ændringsforslag 80
Angelika Werthmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) analyseaktiviteter, såsom indsamling af 
data og statistikker; udvikling af fælles 
metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks; undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger; evalueringer og 
konsekvensanalyser; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale; overvågning og 
vurdering af gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU-politik; 
gruppediskussioner, seminarer, 
ekspertmøder, konferencer

a) analyseaktiviteter, såsom indsamling af 
data og statistikker vedrørende forskellige 
former for og en bred vifte af misbrug, fra 
fysiske angreb til følelsesmæssigt misbrug 
af børn, unge og kvinder; udvikling af 
fælles metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks; undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger; evalueringer og 
konsekvensanalyser; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale; overvågning og 
vurdering af gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU-politik; 
gruppediskussioner, seminarer, 
ekspertmøder, konferencer

Or. en

Ændringsforslag 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) analyseaktiviteter, såsom indsamling af 
data og statistikker; udvikling af fælles 
metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks; undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger; evalueringer og 
konsekvensanalyser; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale; overvågning og 
vurdering af gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU-politik; 
gruppediskussioner, seminarer, 
ekspertmøder, konferencer

a) analyseaktiviteter, såsom indsamling af 
data og statistikker; udvikling af fælles 
metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks, og sørge for, at disse data og 
oplysninger opdeles efter køn; 
undersøgelser, forskning, analyser og 
rundspørger; evalueringer og 
konsekvensanalyser; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale; overvågning og 
vurdering af gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af Unionens politik; 
gruppediskussioner, seminarer, 
ekspertmøder, konferencer, idet der 
anvendes en overordnet og tværgående 
kønstilgang

Or. fr

Ændringsforslag 82
Lívia Járóka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) analyseaktiviteter, såsom indsamling af 
data og statistikker; udvikling af fælles 
metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks; undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger; evalueringer og 
konsekvensanalyser; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale; overvågning og 
vurdering af gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 

a) analyseaktiviteter, såsom indsamling af
opdelte data og statistikker; udvikling af 
fælles metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks; undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger; evalueringer og 
konsekvensanalyser; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale; overvågning og 
vurdering af gennemførelsen og 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
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gennemførelsen af EU-politik; 
gruppediskussioner, seminarer, 
ekspertmøder, konferencer

gennemførelsen af EU-politik; 
gruppediskussioner, seminarer, 
ekspertmøder, konferencer

Or. en

Ændringsforslag 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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, idet der 
anvendes en overordnet og tværgående 
kønstilgang for at sikre undervisning i 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forbud mod forskelsbehandling; 
endvidere skal undervisningen og 
styrkelsen af evner bidrage til at styrke 
kvinders indflydelse og stilling ved at 
tilbyde dem uddannelse, workshopper, 
seminarer, informationsmøder, 
uddannelsesmoduler og andre specifikke 
informationsmetoder

Or. fr

Ændringsforslag 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 og udvikling af onlinemoduler 
eller andre uddannelsesmoduler, som 
udformes i tæt samarbejde med 
organisationer og eksperter fra det civile 
samfund, fokuserer navnlig på emner 
såsom ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kvinders rettigheder og vold mod 
kvinder og giver fagfolk redskaberne til 
effektivt at gøre brug af EU-rettigheder og 
EU-politik i praksis

Or. en

Ændringsforslag 85
Silvia Costa

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; når det er 
relevant, bør køns- og 
diskriminationsaspektet inddrages i disse 
aktiviteter

Or. it

Ændringsforslag 86
Angelika Werthmann

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 

b) uddannelsesaktiviteter, f.eks. 
personaleudveksling, gruppediskussioner, 
seminarer, uddannelsesarrangementer for 
undervisere og udvikling af onlinemoduler 
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eller andre uddannelsesmoduler eller andre uddannelsesmoduler med 
henblik på at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder, forbud mod 
forskelsbehandling, mangfoldighed og 
social solidaritet

Or. en

Ændringsforslag 87
Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) uddannelsesaktiviteter rettet mod 
forebyggelse, bekæmpelse og afsløring af 
kønsbestemt vold

Or. it

Ændringsforslag 88
Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) kampagner rettet mod bekæmpelse af 
kønsstereotyper og kommercialisering af 
kvindebilledet i medierne

Or. it

Ændringsforslag 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktiviteter vedrørende gensidige 
læringsprocesser, samarbejde, 
bevidstgørelse og formidling, såsom 
fastlæggelse af, hvad der er god praksis, og 
udvekslinger herom, innovative tilgange og 
erfaringer, tilrettelæggelse af peer review 
og gensidige læringsprocesser; afholdelse 
af konferencer og seminarer; 
tilrettelæggelse af oplysnings- og 
informationskampagner, mediekampagner 
og -begivenheder, herunder intern 
kommunikation om Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter; indsamling og 
offentliggørelse af materiale med henblik 
på at formidle oplysninger om og resultater 
af programmet; udvikling, drift og 
vedligeholdelse af IKT-systemer og -
redskaber

c) aktiviteter vedrørende gensidige 
læringsprocesser, samarbejde, 
bevidstgørelse og formidling, såsom 
fastlæggelse af, hvad der er god praksis, og 
udvekslinger herom, innovative tilgange og 
erfaringer, tilrettelæggelse af peer review 
og gensidige læringsprocesser; afholdelse 
af konferencer og seminarer; 
tilrettelæggelse af oplysnings- og 
informationskampagner, mediekampagner 
og -begivenheder, herunder intern 
kommunikation om Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter; indsamling og 
offentliggørelse af materiale med henblik 
på at formidle oplysninger om og resultater 
af programmet; udvikling, drift og 
vedligeholdelse af IKT-systemer og -
redskaber; disse aktiviteter skal omfatte en 
tværgående og overordnet kønstilgang, 
som fokuserer på at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, forbud mod 
forskelsbehandling og at styrke kvinders 
indflydelse og stilling

Or. fr

Ændringsforslag 90
Regina Bastos

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, 

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; støtte 
i form af tilskud til foranstaltninger og 
driftstilskud til ngo'er eller andre
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regionale og lokale myndigheder på EU-
plan; støtte til netværk af eksperter; støtte 
til observatorier på EU-plan.

organisationer, der forfølger 
programmets mål; netværkssamarbejde 
mellem specialiserede organer og 
organisationer, nationale, regionale og 
lokale myndigheder på EU-plan; støtte til 
netværk af eksperter; oprettelse og 
gennemførelse af støtteprogrammer for 
ofre og risikogrupper i forbindelse med 
forebyggelse og bekæmpelse af vold; støtte 
til observatorier på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

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, 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; støtte 
i form af tilskud til foranstaltninger og 
driftstilskud til ngo'er eller andre 
organisationer, der forfølger 
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.

Or. en

Ændringsforslag 92
Nessa Childers

Forslag til forordning
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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, såsom støtte 
til medlemsstaterne i forbindelse med 
gennemførelse af EU-retten og EU-politik; 
støtte til driftsudgifter i repræsentative
netværk på europæisk plan af 
rettighedshavere, hvis aktiviteter bidrager
til gennemførelsen af programmets mål;
støtte til aktiviteter i ngo'er, der forfølger 
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.

Or. en

Begrundelse

Europæiske netværk, der repræsenterer rettighedshavere, har demonstreret deres effektivitet i 
årenes løb med hensyn til ikke-forskelsbehandlingsaspektet i Progress-programmet. De 
spiller en væsentlig rolle i forbindelse med input til den politiske beslutningsproces i EU, 
forvaltning af effektiviteten og gennemførelsen af EU-politikker, udveksling af god praksis og 
formidling af information og viden.

Ændringsforslag 93
Angelika Werthmann

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-

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, 
særlig målene om at bekæmpe vold mod 
kvinder og børn; netværkssamarbejde 
mellem specialiserede organer og 
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plan; støtte til netværk af eksperter; støtte 
til observatorier på EU-plan.

organisationer, nationale, regionale og 
lokale myndigheder på EU-plan; støtte til 
netværk af eksperter; støtte til observatorier 
på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) aktioner, der specifikt tager sigte på at 
fremme principperne om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling, og effektive 
foranstaltninger til bekæmpelse af enhver 
form for vold mod kvinder

Or. en

Ændringsforslag 95
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen til gennemførelse 
af programmet udgør 439 mio. EUR.

1. Finansieringsrammen til gennemførelse 
af programmet udgør 530 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
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to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Ændringsforslag 96
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal sikres en øget finansiel støtte 
for hvert enkelt mål i denne forordning, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, 
sammenlignet med støtten i de i artikel 13 
omhandlede programmer for perioden 
2007-2013. For at sikre kontinuitet i 
programmets mål og aktioner må de 
årlige finansieringsniveauer for det 
enkelte område ikke være væsentligt 
forskellige, medmindre der er objektive 
grunde, som skal dokumenteres behørigt 
og meddeles i god tid.

Or. en

Ændringsforslag 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal sikres en øget finansiel støtte 
for hvert enkelt mål i denne forordning, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, 
sammenlignet med støtten i de i artikel 13 
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omhandlede programmer for perioden 
2007-2013. For at sikre kontinuitet i 
programmets mål og aktioner må de 
årlige finansieringsniveauer for det 
enkelte område ikke være væsentligt 
forskellige, medmindre der er objektive 
grunde, som skal dokumenteres behørigt 
og meddeles i god tid.

Or. en

Ændringsforslag 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der bør sikres en tilsvarende eller 
højere støtte for hvert enkelt mål i denne 
forordning under overholdelse af 
finansieringsniveauet i de i artikel 13 
omhandlede programmer for perioden 
2007-2013. Ved tildelingen af midler til 
disse områder i de årlige 
arbejdsprogrammer tager Kommissionen 
hensyn til EU's prioriteter og til behovet 
for at bevare et passende og retfærdigt 
støtteniveau for alle områder nævnt i 
artikel 4, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 99
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal tilvejebringes tilstrækkelige 
finansieringsniveauer, og der skal, hvor 
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det er muligt, sikres en reduktion af 
udgifterne og en mere effektiv udnyttelse 
af midlerne for hvert enkelt mål i denne 
forordning under overholdelse af 
finansieringsniveauet i de i artikel 13 
omhandlede programmer for perioden 
2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 100
Anna Záborská

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Samfinansiering tilskynder 
støttemodtagerne til større ansvarlighed, 
bidrager til en mere effektiv udnyttelse af 
støtten og forbedrer samarbejdet mellem 
alle interessenter. Den økonomiske støtte 
til driftstilskud fra EU-budgettet til en 
enkelt støttemodtager i et kalenderår må 
imidlertid højst udgøre 50 % af den 
pågældende støttemodtagers samlede 
årlige budget.

Or. en

Ændringsforslag 101
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til gennemførelse af programmet 
vedtager Kommissionen årlige 
arbejdsprogrammer i form af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

2. Til gennemførelse af programmet 
vedtager Kommissionen årlige 
arbejdsprogrammer i forbindelse med de 
specifikke mål, der er nævnt i artikel 4, 
stk. 1, og de aktioner, der er nævnt i 
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rådgivningsproceduren i artikel 9, stk. 2. artikel 5, i form af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 9, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Ændringsforslag 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der bør sikres en passende og 
retfærdig fordeling af støtten mellem de 
forskellige områder, denne forordning 
dækker, under overholdelse af den støtte, 
der er tildelt til de i artikel 13 omhandlede 
programmer for perioden 2007-2013. Når 
der træffes beslutning om tildelingen af 
midler til disse områder i de årlige 
arbejdsprogrammer tager Kommissionen 
hensyn til EU's prioriteter og til behovet 
for at øge støtten for de specifikke 
områder nævnt i artikel 4, stk. 1, litra da) 
og db).

Or. en
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Ændringsforslag 103
Anna Záborská

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midtvejsrapporten indeholder en 
evaluering af status for opnåelsen af 
programmets mål, ressourceudnyttelsens 
effektivitet og programmets EU-merværdi 
og anvendes til at afgøre, om 
finansieringen på områder, der er dækket af 
programmet, skal videreføres, ændres eller 
indstilles efter 2020. I rapporten tages der 
også stilling til, om der er grundlag for at 
forenkle programmet, og til dets interne og 
eksterne sammenhæng samt til, om alle 
målene og aktionerne stadig er relevante. 
Der tages hensyn til resultaterne af de 
efterfølgende evalueringer af 
programmerne i artikel 13.

3. Midtvejsrapporten indeholder en 
evaluering af status for opnåelsen af 
programmets mål, ressourceudnyttelsens 
effektivitet og programmets EU-merværdi 
og anvendes til at afgøre, om 
finansieringen på områder, der er dækket af 
programmet, skal videreføres, ændres eller 
indstilles efter 2020. I rapporten tages der 
også stilling til, om der er grundlag for at 
forenkle programmet, og til dets interne og 
eksterne sammenhæng samt til, om alle 
målene og aktionerne stadig er relevante. 
Der tages hensyn til resultaterne af de 
efterfølgende evalueringer af 
programmerne i artikel 13. Ved 
midtvejsevalueringen skal Kommissionen 
navnlig rapportere om tilskud til 
driftsudgifter, når det drejer sig om støtte 
til hovedaktører, vigtige netværk på 
europæisk plan, ekspertnetværk eller 
observatorier på europæisk plan.

Or. en

Ændringsforslag 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Evalueringen af opfyldelsen af de i 
artikel 3 og artikel 4, stk. 1, nævnte 
specifikke mål baseres på målbare, 
kønsopdelte præstationsindikatorer. EU-
merværdien med hensyn til at nå den 
overordnede prioritet om ligestilling 
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mellem mænd og kvinder og bekæmpelse 
af vold mod kvinder skal være et centralt 
benchmark.

Or. en

Ændringsforslag 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Midtvejsrapporten og den 
efterfølgende evalueringsrapport skal 
omfatte en tværgående og overordnet 
kønstilgang, og konklusionerne af 
evalueringen skal være baseret på 
kønsspecifikke data opdelt efter køn.

Or. fr


