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KORT BEGRUNDELSE

I dokumentet med titlen "Et budget for Europa 2020" fastlagde Kommissionen 
hovedmålsætningerne for forenklingen af finansieringsstrukturen, hvor antallet af europæiske 
finansieringsinstrumenter mindskes og der indføres en række grundlæggende bestemmelser 
for al EU-finansiering vedrørende grundlæggende rettigheder. For at sikre et klart fokus på 
EU-merværdi samt rationalisere og forenkle finansieringsordningerne foreslog Kommissionen 
at oprette programmet for rettigheder og unionsborgerskab som efterfølger til tre nuværende 
programmer:

– programmet om grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

– Daphne III-programmet

– afsnittene "ikkeforskelsbehandling og forskelligartethed" og "ligestilling mellem mænd og 
kvinder" i programmet for beskæftigelse og social solidaritet (Progress).

Programmet for rettigheder og unionsborgerskab bør fremme de rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet, principperne om forbud mod forskelsbehandling og ligestilling mellem 
kvinder og mænd, retten til beskyttelse af personoplysninger, barnets rettigheder og 
rettigheder, der følger af Unionens forbrugerlovgivning og af friheden til at drive forretning 
på det indre marked.

Imidlertid bør det sikres, at ligestillingsaspektet ikke forsvinder fra programmerne ved at 
forfølge generelle mål og i bedste fald indskrænke sig til overbegrebet ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til problemerne i forbindelse med ligestilling af 
kønnene, kan det svække opmærksomheden på kvinders rettigheder og ligestillingen mellem 
mænd og kvinder.

Derfor er det vigtigt at fremhæve ligestillingsaspektet i forordningens titel.

Desuden er det vigtigt at bibeholde Daphneprogrammets mål, bl.a. bekæmpelse af vold mod 
kvinder, i denne forordnings mål. 

Tanken om at indføre en fleksibel finansiering på de forskellige interesseområder bør 
tillægges særlig stor opmærksomhed. I mangel af detaljerede oplysninger om 
budgetbevillingen til specifikke projekter under programmet for rettigheder og 
unionsborgerskab er det vanskeligt at bestemme, hvem der bliver støttemodtager, og hvilken 
indflydelse programmet vil få på ligestillingsaspektet.

For forordningerne bør især indeholde direkte mål, som kan realiseres og kontrolleres med 
hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder, og som er tildelt specifikke 
budgetbevillinger, og samtidig bør der bevares samme finansieringsniveau som for forrige 
periode. 

Desuden er det vigtigt at kontrollere og vurdere virkningerne af budgettets gennemførelse på 
ligestillingen mellem mænd og kvinder for lettere at kunne bedømme denne finansierings 
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indvirkning præcist og effektivt.

Det er absolut nødvendigt at overvåge og synliggøre alle ændringer i de bevilgede midler til 
indsatsen for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Det er også vigtigt at sørge for, at modtagere, offentlige myndigheder og ikkestatslige 
organisationer holdes fuldt orienteret om finansieringsmuligheder og betingelser for adgang 
til de forskellige programmer.

Endelig er regelmæssig indsamling af sammenlignelige data om de forskellige typer vold mod 
kvinder i EU påkrævet - selv om det er yderst vanskeligt, fordi kvinder og mænd af frygt eller 
af skam ikke er særlig villige til at fortælle om deres erfaringer - således at fænomenets 
egentlige omfang kan vurderes og der kan findes passende løsninger på problemet med vold 
mod kvinder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om programmet for rettigheder og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020

om programmet for rettigheder, ligestilling
og unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 3

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 2 og 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union er 
ligestilling mellem kvinder og mænd et 
fælles mål og en fælles værdi i EU. 
Ligestilling mellem kvinder og mænd er 
også fastlagt i artikel 23 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. 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 
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ligestilling af kønnene og spørgsmål 
vedrørende bekæmpelse af 
forskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter. EU bør fremme 
ligestilling af kønnene gennem en dobbelt 
tilgang, hvor der tages hensyn til 
kønsaspektet i alle politikker og 
budgetbevillinger og samtidig indføres 
specifikke foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I sin beslutning af 2. februar 2012 
om Daphneprogrammet: resultater og 
fremtidige perspektiver1 beklager 
Parlamentet, at bekæmpelsen af vold mod 
børn, unge og kvinder ikke er udtrykkeligt 
nævnt i artikel 4 (specifikke mål) i denne 
forordning, men finder det nødvendigt at 
Daphneprogrammets målsætninger, 
navnlig om at bekæmpe vold mod kvinder, 
opretholdes blandt målene for det nye 
program for rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014-
2020, og fastholder, at dets finansiering 
skal holdes på et niveau, der kan 
sammenlignes med det tidligere program, 
og at dets profil i det nye program skal 
forblive høj i betragtning af dets succes, 
effektivitet og popularitet.
__________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Ændringsforslag 5

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 psykiske sundhed.
Den er resultatet af den vedvarende 
ulighed mellem mænd og kvinder og 
svarer til et strukturelt fænomen, som er 
knyttet til den 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 de tidligere 
Daphneprogrammers 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. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Regelmæssig indsamling af 
sammenlignelige data om de forskellige 
typer vold mod børn, unge, kvinder og 
andre risikogrupper i EU er påkrævet, 
således at fænomenets egentlige omfang 
kan vurderes og der kan findes passende 
løsninger på problemet.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Der bør sikres tilstrækkelig og 
hensigtsmæssig finansiering af hvert 
enkelt mål i denne forordning, således at 
projekter til forsvar for kvinders 
rettigheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder, herunder aktioner til 
bekæmpelse af vold mod børn, unge og 
kvinder, kan gennemføre med gode 
resultater. Finansieringen bør fordeles 
årligt og afbalanceret for at sikre en 
kontinuitet i de forfulgte målsætninger og 
aktioner.

Or. fr
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Ændringsforslag 9

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 
samt handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. fr

Begrundelse

Se ændringsforslag 10 og 11 om specifikke mål for ligestilling mellem kvinder og mænd og 
forebyggelse af vold mod børn, unge, kvinder og andre risikogrupper.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme ligestilling mellem kvinder 
og mænd og støtte integrationen af 
kønsaspektet

Or. fr

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at forebygge og bekæmpe vold mod 
børn, unge, kvinder og andre 
risikogrupper og tilbyde ofre for denne 
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type vold og risikogrupper hjælp og 
beskyttelse 

Or. fr

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hjælp og støtte til ikkestatslige 
organisationer (ngo'er) og andre 
organisationer, som arbejder med 
forebyggelse og bekæmpelse af vold

Or. fr

Ændringsforslag 13

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

(14a) analyseaktiviteter, såsom 
regelmæssig indsamling af 
sammenlignelige data og statistikker, bl.a. 
vedrørende de forskellige typer vold mod
børn, unge, kvinder og andre 
risikogrupper; 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
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Or. fr

Ændringsforslag 14

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 kønsaspektet inddrages i 
disse aktiviteter

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
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, som er rettet mod 
specifikke målgrupper, herunder 
kampagner vedrørende forebyggelse og 
bekæmpelse af vold, og 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 
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vedligeholdelse af IKT-systemer og -
redskaber 

Or. fr

Ændringsforslag 16

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 
til ngo'ers eller andre organisationers 
aktiviteter, som 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 
programmer for hjælp til ofre og 
risikogrupper som led i forebyggelsen og 
bekæmpelsen af vold; støtte til 
observatorier på EU-plan.

Or. fr

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En tilstrækkelig og hensigtsmæssig 
fordeling af den finansielle støtte bør 
sikres hvert enkelt mål i denne forordning 
under overholdelse af 
finansieringsniveauet i de tidligere 
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programmer for perioden 2007-2013 
omhandlet i artikel 13. Ved tildelingen af 
midler til disse områder i de årlige 
arbejdsprogrammer bør Kommissionen 
tage hensyn til EU's prioriteter og til 
behovet for at bevare et tilstrækkeligt 
finansieringsniveau for alle områder 
nævnt i artikel 4, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr


