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KORT BEGRUNDELSE

Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 følger efter de tre 
tidligere programmer, nemlig programmet om grundlæggende rettigheder og 
unionsborgerskab, Daphne III-programmet og afsnittene "ikke-forskelsbehandling og 
forskelligartethed" og "ligestilling mellem mænd og kvinder" i programmet for beskæftigelse 
og social solidaritet (PROGRESS).   

Programmet sigter på at 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 de rettigheder, der følger af Unionens 
forbrugerlovgivning.  

Udvalget for Andragender modtager mange andragender om emner i tilknytning til 
programmet.  Visse andragere og organisationer fremhæver betydningen af finansiering og 
peger på vanskelighederne med at få adgang til midlerne. En fornuftig, tilgængelig og 
gennemsigtig tildeling af midler er derfor nødvendig. Midlerne bør ikke kun være 
tilgængelige for "centrale netværk på europæisk plan", men også for nationale projekter, der 
forelægges af små ngo'er.  

Ordføreren anmoder om øget anerkendelse af FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Konventionen er det første internationale menneskerettighedsinstrument, som 
EU har tilsluttet sig. Der er indgivet talrige andragender, som omhandler de vanskeligheder, 
personer med handicap møder, og den omstændighed, at de ikke nyder godt af deres 
grundlæggende frihedsrettigheder og rettigheder i medfør af konventionen. Udvalget for 
Andragender er en af de aktører, der deltager i udarbejdelsen af rammer for gennemførelse af 
konventionen, jf. konventionens artikel 33, stk. 2, og som det påhviler at beskytte personer 
med handicap. 

Der bør specifikt henvises til EU's charter om grundlæggende rettigheder. Endvidere bør 
områder som racisme og fremmedhad, integration af kønsaspektet og forebyggelse af vold 
mod kvinder, børn og unge tilføjes som specifikke mål for programmet.  

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, og 
artikel 114, 168, 169 og 197,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3, 
og til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 8, 10, artikel 
19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 114, 
168, 169 og 197,

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 3

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 

(1) Den Europæiske Union bygger på 
principperne om respekt for den 
menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet, der alle er principper, 
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fælles. som medlemsstaterne har til fælles.

Or. en

Ændringsforslag 4

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, der er ratificeret af Den 
Europæiske Union, herunder De 
Forenede Nationers konvention om 
rettigheder for personer med handicap.
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 på et af traktaternes sprog. De 
bør føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, 
studere og arbejde i en anden medlemsstat 
i tillid til, at deres rettigheder bliver 
beskyttet, uanset hvor i Unionen de 
befinder sig.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 

(5) Forbud mod forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, tolerance, solidaritet
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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.

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. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

(Vedrører ikke den danske udgave)

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3

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 som nedfældet i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap fremmes og beskyttes.

Or. en
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme integration af kønsaspektet 
i alle sine aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at forebygge og bekæmpe vold mod 
kvinder, børn og unge samt at støtte ofre 
og risikogrupper

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) at bekæmpe racisme, fremmedhad og 
tilsvarende former for intolerance

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De indikatorer, der skal måle om de 
specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. den 
europæiske opfattelse af respekt, udøvelsen 
og gennemførelsen af disse rettigheder og 
antallet af klager.

2. De indikatorer, der skal måle, om de 
specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. den 
europæiske opfattelse af respekt, udøvelsen 
og gennemførelsen af disse rettigheder og 
antallet af klager og andragender.

Or. en

Ændringsforslag 12

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 ikkestatslige organisationer, som 
udøver aktiviteter på de områder, der er 
omfattet af programmet; 
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
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De forskellige specifikke mål for 
programmet modtager en afbalanceret 
årlig tildeling af midler.  En vejledende 
fordeling af midlerne skal foreligge for 
hvert enkelt specifikt mål. 

Or. en


