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KORTFATTAD MOTIVERING

Programmet Rättigheter och medborgarskap 2014–2020 ersätter tre tidigare program: 
Grundläggande rättigheter och medborgarskap, Daphne III samt avsnitten 
”Antidiskriminering och mångfald” och ”Jämställdhet” i programmet för sysselsättning och 
social solidaritet (Progress). 

Programmet förväntas 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 och rättigheter som grundar sig på unionens 
konsumentlagstiftning. 

Utskottet för framställningar tar emot ett betydande antal framställningar som handlar om de 
mål som omfattas av programmet. Vissa framställare och organisationer framhåller att 
finansieringen är viktig och uttrycker oro över svårigheten att få tillgång till anslag. Det 
behövs därför en omdömesgill, tillgänglig och öppen anslagsfördelning. Det är inte bara de 
viktigaste nätverken på europeisk nivå som borde få tillgång till finansiering, utan också 
nationella projekt som sänts in av mindre icke-statliga organisationer. 

Föredraganden begär att FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska få ett större erkännande. Denna konvention är det första 
internationella instrumentet för mänskliga rättigheter som EU anslutit sig till. Otaliga 
framställningar vittnar om de svårigheter som personer med funktionsnedsättning upplever 
och att de ännu inte åtnjuter de grundläggande fri- och rättigheter som fastställs i 
konventionen. Utskottet för framställningar är en av de aktörer som deltar i att inrätta en 
ramstruktur för konventionens genomförande i enlighet med artikel 33.2, och ansvarar för att 
försvara funktionshindrades rättigheter.  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör uttryckligen omnämnas. 
Områdena rasism och främlingsfientlighet, integrering av ett jämställdhetsperspektiv och 
förebyggande av våld mot kvinnor, barn och ungdomar bör läggas till som särskilda mål för 
programmet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 19.2, 21.2, 114, 168, 169 och 
197,

med beaktande av fördraget om
Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2 
och 3, och av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 8, 10, 19.2, 21.2, 114, 168, 169 
och 197,

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen bygger på 
principerna om frihet, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna samt på 
rättsstatsprincipen, vilka principer är 
gemensamma för medlemsstaterna.

(1) Europeiska unionen bygger på 
principerna om respekt för människors 
värde, frihet, demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt på 
rättsstatsprincipen, vilka principer är 
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gemensamma för medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Medborgarna bör till fullo kunna utöva 
de rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet och av 
internationella konventioner som EU 
ratificerat, såsom FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. De bör kunna utöva 
sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i 
unionen, sin rätt att rösta och ställa upp 
som kandidat i val till Europaparlamentet 
och i lokala val, sin rätt till konsulärt skydd 
och sin rätt att rikta framställningar till 
Europaparlamentet på något av fördragens 
språk. De bör kunna känna sig bekväma 
med att leva, resa, studera och arbeta i en 
annan medlemsstat, och förlita sig på att 
deras rättigheter skyddas oavsett var i 
unionen de råkar befinna sig.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 

(5) Principen om icke-diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning, tolerans, solidaritet samt 
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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.

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. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Genom att stödja och främja de rättigheter 
som tillkommer människor i unionen, 
bekämpa diskriminering och orättvisor och 
främja unionsmedborgarskap bidrar man 
till att stärka förutsättningarna att uppnå de 
särskilda målsättningarna och 
huvudinitiativen i Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets allmänna mål ska vara att 
bidra till att skapa ett område där personers 
rättigheter enligt Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna främjas och skyddas.

Programmets allmänna mål ska vara att 
bidra till att skapa ett område där personers 
rättigheter enligt Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning främjas och skyddas.

Or. en
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Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Främja integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv i programmets 
alla aktiviteter.

Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Förebygga och bekämpa våld mot 
kvinnor, barn och ungdomar samt ge stöd 
till våldsoffer och riskgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Bekämpa rasism, främlingsfientlighet 
och liknande former av intolerans.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Indikatorer för att mäta i vilken mån 
målen i punkt 1 har uppnåtts ska bland 
andra vara uppfattningen inom EU av hur 
dessa rättigheter respekteras, utövas och 
genomförs samt antalet klagomål.

2. Indikatorer för att mäta i vilken mån 
målen i punkt 1 har uppnåtts ska bland 
andra vara uppfattningen inom EU av hur 
dessa rättigheter respekteras, utövas och 
genomförs samt antalet klagomål och 
framställningar.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 icke-statliga organisationer som 
bedriver verksamhet inom de områden 
som omfattas av programmet;
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.

Or. en



PA\901996SV.doc 9/9 PE487.768v03-00

SV

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programmets olika särskilda mål ska 
beviljas årliga anslag som fördelas på ett 
väl avvägt sätt. En vägledande fördelning 
av anslag ska finnas tillgänglig för varje 
särskilt mål. 

Or. en


