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KORTFATTAD MOTIVERING

I dokumentet ”En budget för Europa 2020” har kommissionen fastställt de viktigaste målen 
för att förenkla finansieringsstrukturen genom att minska antalet EU-finansieringsinstrument 
och införa grundläggande bestämmelser som ska tillämpas på all EU-finansiering för 
grundläggande rättigheter. I syfte att sätta en klar fokus på det europeiska mervärdet och 
garantera en rationalisering och förenkling av finansieringsmekanismerna föreslog 
kommissionen att programmet ”Rättigheter och medborgarskap” ska inrättas som en 
efterföljare till

– programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap”,

– programmet Daphne III,

– avsnitten ”Antidiskriminering och mångfald” och ”Jämställdhet” i programmet för 
sysselsättning och social solidaritet (Progress).

Programmet ”Rättigheter och medborgarskap” bör främja de rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet, principerna om icke-diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor 
och män, rätten till skydd för personuppgifter, barnets rättigheter, rättigheter som grunder sig 
på unionens konsumentlagstiftning och på rätten att bedriva näringsverksamhet på den inre 
marknaden.

Det är dock viktigt att se till att jämställdhetsperspektivet inte försvinner från programmen då 
de allmänna målen fastställs och i stället ersätts av en allmän kommentar om jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

Om inte jämställdhetsproblemen noteras i tillräckligt hög grad kan den hänsyn som tas till 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män minska.

Det är därför viktigt att jämställdhetsperspektivet beaktas i titeln till förordningen.

Målen i Daphneprogrammet, bland annat kampen mot våld mot kvinnor, måste även i 
fortsättningen finnas med i målen i förordningen. 

Man bör noga tänka igenom frågan om att införa en flexibel finansiering på olika 
intresseområden. Eftersom det inte finns några uppgifter om hur budgeten kommer att 
fördelas mellan de specifika projekten i programmet ”Rättigheter och medborgarskap” är det 
svårt att avgöra vem som kan dra nytta av dem och vilka följderna av programmet kommer att 
bli för jämställdhetsperspektivet.

I bestämmelserna bör särskilt ingå direkta, genomförbara och kontrollerbara mål för 
jämställdhet mellan kvinnor och män som beviljats specifika budgetanslag samtidigt som man 
har kvar samma finansieringsnivå som under den föregående perioden. 

Samtidigt är det viktigt att följa upp och utvärdera följderna av budgetutförandet på 
jämställdheten mellan kvinnor och män för att på ett exakt och effektivt sätt bedöma följderna 
av denna finansiering.
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Alla förändringar i anslagen för jämställdhet mellan kvinnor och män måste kontrolleras och 
synliggöras.

Det är också viktigt att se till att stödmottagarna, de offentliga myndigheterna och de icke-
statliga organisationerna även i fortsättningen informeras till fullo om 
finansieringsmöjligheterna och villkoren för tillgång till olika program.

Avslutningsvis är det viktigt att regelbundet samla in jämförbara uppgifter om de olika typer 
av våld som riktar sig mot kvinnor inom EU. Detta kan vara oerhört svårt eftersom kvinnorna 
och männen, av rädsla eller skam, är föga villiga att berätta om sina erfarenheter för de 
berörda personerna, så att man skulle kunna bedöma hur utbrett problemet med våld mot 
kvinnor egentligen är och finna lämpliga lösningar på problemet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av programmet Rättigheter 
och medborgarskap för perioden 2014–
2020

om inrättande av programmet Rättigheter, 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
medborgarskap för perioden 2014–2020

(Detta ändringsförslag gäller hela texten. 
Om det antas kräver det motsvarande 
ändringar i hela texten.)

Or. fr
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Principen om icke-diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning, som fastställs i artikel 21 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, samt 
principen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män är gemensamma värden för 
medlemsstaterna. Det fortlöpande målet att 
bekämpa alla former av diskriminering 
kräver samordnade insatser, också när det 
gäller fördelning av anslag.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt bör 
all verksamhet inom programmet stödja 
jämställdhetsintegrering och målen rörande 
icke-diskriminering. Programmet bör 
därför övervakas och utvärderas 
regelbundet för att det ska gå att bedöma 
hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor behandlas inom 
programmets verksamheter.

(6) I enlighet med artiklarna 2 och 3.3. i 
fördraget om Europeiska unionen är 
jämställdhet mellan kvinnor och män ett 
gemensamt mål och ett gemensamt värde 
inom EU. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män fastställs också i artikel 23 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
artiklarna 8 och 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör all 
verksamhet inom programmet stödja 
jämställdhetsintegrering och målen rörande 
icke-diskriminering. Programmet bör 
därför övervakas och utvärderas 
regelbundet för att det ska gå att bedöma 
hur jämställdhets- och 



PE491.197v01-00 6/13 PA\904814SV.doc

SV

diskrimineringsfrågor behandlas inom 
programmets verksamheter. EU bör främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män på 
två fronter dels genom att beakta 
jämställdhetsperspektivet i all politik, dels 
genom att bevilja anslag i budgeten och 
vidta specifika åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I sin resolution av den 
2 februari 2012 om Daphne-programmet: 
resultat och framtidsutsikter1 beklagar 
Europaparlamentet att bekämpningen av 
våld mot barn, ungdomar och kvinnor 
inte uttryckligen står med i artikel 4 
”Särskilda mål” i denna förordning och 
understryker att det är viktigt att målen i 
Daphne-programmet, bland annat 
bekämpning av våld mot kvinnor, behålls 
under perioden 2014–2020 bland målen i 
det nya programmet Rättigheter, 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
medborgarskap och insisterar på att
finansieringen upprätthålls på samma 
nivå som i tidigare program samt att 
Daphnes synlighet ska öka med tanke på 
dess positiva resultat, effektivitet och 
popularitet.
__________
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kvinnovåld i alla dess former är ett 
brott mot de grundläggande rättigheterna 
och ett allvarligt folkhälsoproblem. Sådant 
våld förekommer i hela unionen och det 
krävs en samordnad insats för att bekämpa 
det. Insatser för att bekämpa våldet mot 
kvinnor bidrar till att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

(7) Våld i alla dess former mot kvinnor, 
barn, unga och andra riskgrupper är ett 
allvarligt brott mot de grundläggande 
rättigheterna och ett allvarligt hot mot 
brottsoffrens fysiska och psykiska hälsa.
Våldet är en följd av den bristande 
jämställdheten mellan kvinnor och män 
och är en del av ett strukturellt problem 
som hänger samman med den ojämna 
maktfördelningen mellan kvinnor och 
män i vårt samhälle. Sådant våld 
förekommer i hela unionen och det krävs 
en samordnad insats för att bekämpa det 
utgående från metoderna och resultaten 
från tidigare Daphne-program. Insatser 
för att bekämpa våldet mot kvinnor bidrar 
till att främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det är viktigt att regelbundet samla 
in jämförbara uppgifter om de olika typer 
av våld som riktar sig mot barn, unga, 
kvinnor och andra riskgrupper inom EU 
för att man ska kunna bedöma hur utbrett 
våldsproblemet verkligen är och finna 
lämpliga lösningar.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Anslagen till samtliga mål i denna 
förordning måste vara tillräckliga och 
ändamålsenliga för att framför allt de 
projekt som försvarar kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
inklusive åtgärder för att bekämpa våld 
mot barn, unga och kvinnor, ska ha 
framgång. Anslagen bör varje år fördelas 
på ett balanserat sätt för att garantera 
kontinuitet i målen och åtgärderna.

Or. fr
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 10 och 11 där det fastställts särskilda mål för jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt förebyggande och bekämpning av våld mot barn, unga, kvinnor och andra 
riskgrupper.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män och stödja integrationen av 
jämställdhetsperspektiv.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Förebygga och bekämpa våld mot 
barn, unga, kvinnor och andra 
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riskgrupper och erbjuda hjälp och skydd 
till offer för denna typ av våld och andra 
riskgrupper. 

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Hjälp och stöd till 
frivilligorganisationer och andra 
organisationer som arbetar med att 
förebygga och bekämpa våld.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Analytisk verksamhet, såsom insamling 
av data och statistik; utveckling och 
spridning av gemensamma metoder och i 
förekommande fall indikatorer eller 
riktmärken; undersökningar, forskning och 
opinionsundersökningar; utvärderingar och 
konsekvensanalyser; utarbetande och 
offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial; 
övervakning och utvärdering av 
införlivandet och tillämpningen av 
unionslagstiftning och av genomförandet 
av unionens politik samt workshoppar, 
seminarier, expertmöten och konferenser.

a) Analytisk verksamhet, såsom 
regelbunden insamling av jämförbar data 
och statistik, bland annat om olika typer 
av våld mot barn, unga, kvinnor och 
andra riskgrupper; utveckling och 
spridning av gemensamma metoder och i 
förekommande fall indikatorer eller 
riktmärken; undersökningar, forskning och 
opinionsundersökningar; utvärderingar och 
konsekvensanalyser; utarbetande och 
offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial; 
övervakning och utvärdering av 
införlivandet och tillämpningen av 
unionslagstiftning och av genomförandet 
av unionens politik samt workshoppar, 
seminarier, expertmöten och konferenser.
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Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Utbildningsverksamhet, till exempel 
personalutbyte, workshoppar, seminarier, 
utbildning för utbildare, utformning av 
utbildning på internet eller andra former av 
utbildningsmoduler. Vid behov bör 
jämställdhetsperspektivet införlivas i 
dessa verksamheter.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ömsesidigt lärande, samarbete, 
kampanjer för att öka medvetenheten samt 
spridning, såsom identifiering och utbyte 
av god praxis, nyskapande lösningar och 
erfarenheter samt organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; 
organisation av konferenser och 
seminarier; organisation av kampanjer för 
att öka medvetenheten, 
informationskampanjer, mediakampanjer 
och evenemang, inklusive gemensam 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar; sammanställning och 
publicering av material för 
informationsspridning och för spridning av 
programmets resultat samt utveckling, drift 
och underhåll av IKT-system och 
IKT-verktyg. 

c) Ömsesidigt lärande, samarbete, 
kampanjer för att öka medvetenheten samt 
spridning, såsom identifiering och utbyte 
av god praxis, nyskapande lösningar och 
erfarenheter samt organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; 
organisation av konferenser och 
seminarier; organisation av kampanjer för 
att öka medvetenheten, 
informationskampanjer, mediakampanjer 
och evenemang som är inriktade på 
särskilda målgrupper, inklusive 
kampanjer för att förebygga och bekämpa 
våld samt gemensam kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar; 
sammanställning och publicering av 
material för informationsspridning och för 
spridning av programmets resultat, 
utveckling, drift och underhåll av 
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IKT-system och IKT-verktyg. 

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Stöd till viktiga aktörer, till exempel 
stöd till medlemsstater vid genomförandet 
av unionens lagstiftning och politik; stöd 
till centrala nätverk på europeisk nivå 
vilkas verksamhet är kopplad till 
genomförandet av programmets mål; stöd 
till frivilligorganisationers och andra 
organisationers verksamhet som är 
inriktad på mål i detta program; 
nätverksarbete på EU-nivå mellan 
specialiserade organ och organisationer 
samt nationella, regionala och lokala 
myndigheter; finansiering av 
expertnätverk; inrättande och 
genomförande av stödprogram för offer 
och riskgrupper på området förebyggande 
och bekämpande av våld; finansiering av 
övervakningscentrum på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Samtliga mål i denna förordning bör 
finansieras på ett tillfredställande och 
ändamålsenligt sätt och hänsyn bör tas till 
den finansieringsnivå som fastslagits i de 
tidigare program för 2007–2013 som 
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nämns i artikel 13. Vid beslut om 
finansieringsanslag till dessa områden i 
de årliga arbetsprogrammen ska 
kommissionen ta hänsyn till unionens 
prioriteringar och till behovet av att ha 
kvar tillräckliga finansieringsnivåer för 
samtliga områden som avses i artikel 4.1.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska följa upp 
programmet med regelbundna intervall för 
att kontrollera genomförandet av 
programåtgärder på de områden som anges 
i artikel 5.1 och uppfyllandet av de 
särskilda mål som anges i artikel 4. 
Övervakningen ska också göra det möjligt 
att bedöma hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor har behandlats i 
programverksamheten överlag. Vid behov 
bör indikatorerna delas upp efter kön, ålder 
och eventuell funktionsnedsättning. 

1. Kommissionen ska följa upp 
programmet med regelbundna intervall för 
att kontrollera genomförandet av 
programåtgärder på de områden som anges 
i artikel 5.1 och uppfyllandet av de 
särskilda mål som anges i artikel 4. 
Övervakningen ska också göra det möjligt 
att bedöma hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor samt kampen mot 
och förebyggandet av våld har behandlats i 
programverksamheten överlag. Vid behov 
bör indikatorerna delas upp efter kön, ålder 
och eventuell funktionsnedsättning. 

Or. fr


