
AD\1169841DA.docx PE627.907v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2018/0207(COD)

27.11.2018

UDTALELSE

fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
programmet for rettigheder og værdier
(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Ordfører for udtalelse: Sirpa Pietikäinen

(*) Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54



PE627.907v02-00 2/27 AD\1169841DA.docx

DA

PA_Legam



AD\1169841DA.docx 3/27 PE627.907v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kvinders rettigheder er menneskerettigheder. Unionen skal i henhold til artikel 8 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder i alle sine aktiviteter. Ligestilling mellem kønnene er i 
alles interesse. Samfund, hvor der hersker ligestilling mellem kønnene, er mere stabile og 
mere demokratiske. Ligestilling mellem kønnene er også direkte forbundet med den 
økonomiske situation, idet der kan konstateres en positiv indvirkning på BNP pr. indbygger. 
Ligestilling påvirker den økonomisk vækst, fordi der bliver uddannet flere kvinder inden for 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, fordi kvinders 
erhvervsfrekvens stiger, og fordi den kønsbestemte lønforskel mindskes1.

Der er imidlertid kun gjort meget langsomme fremskridt hen imod ligestilling i Europa, 
hvilket fremgår af EIGE's ligestillingsindeks for 2017. Mange stiltiende accepterede og 
skjulte lag af diskrimination og forskelsbehandling af kvinder samt forskellige former for vold 
krænker ofte deres grundlæggende rettigheder. Europarådets konvention til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) er endnu ikke 
ratificeret af alle medlemsstater.

Ligestilling mellem kønnene er ikke en stillestående tilstand. Der må gøres vedvarende 
bestræbelser for at fremme og opretholde ligestilling mellem kønnene. I denne forbindelse har 
det afgørende betydning, at der sker en integration af kønsaspektet overalt i det nye program 
for rettigheder og værdier. Det er nødvendigt at foretage kønsspecifikke konsekvensanalyser 
og overvåge ligestillingsindikatorer. Kønsbudgettering og undervisning i integration af 
kønsaspektet bør gennemføres for at sikre, at programmet og de tilhørende indkaldelser af 
forslag fungerer optimalt. 

Ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger bør 
være særlige fokusområder i programmet for rettigheder og værdier med en særskilt bevilling 
til Daphneinitiativet. I al programlægning – ikke blot i forbindelse med Daphneinitiativet –
skal kvinders deltagelse sikres, om nødvendigt via målrettede strategier. Kun ved hjælp af 
sådanne investeringer kan vi opnå ligestilling mellem kønnene og realisere den ultimative 
målsætning om et inklusivt og demokratisk samfund, der er baseret på lighed og rettigheder, 
og som er blottet for vold.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til følgende ændringsforslag:

                                               
1Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE): "Economic benefits of gender 
equality in the European Union" (2017), der er tilgængelig på: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af programmet for 
rettigheder og værdier

om oprettelse af programmet for 
rettigheder, ligestilling og værdier

Dette ændringsforslag vedrører hele teksten og nødvendiggør tilsvarende rettelser i hele 
teksten. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Disse rettigheder og værdier bør 
fortsat fremmes og håndhæves, 
befolkningerne og borgerne bør dele dem, 
og de bør være kernen i det europæiske 
projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet 
en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder 
og Værdier, som bør omfatte programmet 
for rettigheder og værdier og programmet 
for retlige anliggender. I en tid, hvor de 
europæiske samfund konfronteres med 
ekstremisme, radikalisme og splid, er det 
vigtigere end nogensinde før at fremme, 
styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder 
og EU-værdier såsom: 
menneskerettigheder, respekt for den 
menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette 
vil have omfattende og direkte virkninger 
for det politiske, sociale, kulturelle og 
økonomiske liv i EU. Som en del af den 
nye fond vil programmet for retlige 
anliggender fortsat støtte den videre 
udbygning af Unionens område med 
retfærdighed og det grænseoverskridende 
samarbejde. Programmet for rettigheder og 

(2) Disse rettigheder og værdier bør 
fortsat fremmes og håndhæves, 
befolkningerne og borgerne bør dele dem, 
og de bør være kernen i det europæiske 
projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet 
en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder 
og Værdier, som bør omfatte programmet 
for rettigheder og værdier og programmet 
for retlige anliggender. I en tid, hvor de 
europæiske samfund konfronteres med 
ekstremisme, radikalisme, splid samt 
trusler mod piger og kvinder, LGBTIQ'er
og andre menneskerettigheder, 
ligestilling, demokrati, retsstatsprincippet 
og et stadig mindre rum til et uafhængigt 
civilsamfund, navnlig
kvinderettighedsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere, er det 
vigtigere end nogensinde før at fremme, 
styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder 
og EU-værdier såsom: universale 
menneskerettigheder, respekt for den 
menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling og 
retsstatsprincippet samt støtte og beskytte 
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værdier vil koble programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for 2014-2020, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, 
sammen med programmet Europa for 
borgerne, der blev oprettet ved Rådets 
forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter 
"de foregående programmer").

dem, som forsvarer disse værdier og 
rettigheder. Dette vil have omfattende og 
direkte virkninger for det politiske, sociale, 
kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en 
del af den nye fond vil programmet for 
retlige anliggender fortsat støtte den videre 
udbygning af Unionens område med 
retfærdighed og det grænseoverskridende 
samarbejde. Programmet for rettigheder og 
værdier vil koble programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for 2014-2020, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, 
sammen med programmet Europa for 
borgerne, der blev oprettet ved Rådets 
forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter 
"de foregående programmer").

__________________ __________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 
december 2013 om programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 
december 2013 om programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 
14. april 2014 om oprettelse af programmet 
Europa for Borgerne for perioden 2014-
2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 
14. april 2014 om oprettelse af programmet 
Europa for Borgerne for perioden 2014-
2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Fonden for Retfærdighed, 
Rettigheder og Værdier og de to 
underliggende finansieringsprogrammer vil 
først og fremmest være rettet mod personer 
og enheder, der bidrager til, at vores fælles 
værdier, rettigheder og mangfoldighed er 
præget af liv og dynamik. Slutmålet er at 
pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, 
inkluderende og demokratiske samfund. 

(3) Fonden for Retfærdighed, 
Rettigheder og Værdier og de to 
underliggende finansieringsprogrammer vil 
først og fremmest være rettet mod personer 
og enheder, der bidrager til, at vores fælles 
værdier, rettigheder og mangfoldighed er 
præget af liv og dynamik, og til at forsvare 
disse rettigheder og værdier samt den 
pågældende mangfoldighed. Slutmålet er 
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Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, 
der på grundlag af vores fælles historie og 
kollektive erindring opmuntrer borgerne til 
demokratisk, civil og social deltagelse og 
fremmer den rige mangfoldighed i det 
europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten 
om Den Europæiske Union specificeres det 
yderligere, at institutionerne på passende 
måder skal give borgere og repræsentative 
sammenslutninger mulighed for at give 
udtryk for deres opfattelser angående alle 
Unionens arbejdsområder og for at 
diskutere dem offentligt.

at pleje og støtte ligestilling og 
rettighedsbaserede, lige, inkluderende og 
demokratiske samfund uden vold. Dette 
indebærer et dynamisk, uafhængigt og 
mangfoldigt civilsamfund, der på grundlag 
af vores fælles historie og kollektive 
erindring opmuntrer borgerne til 
demokratisk, civil og social deltagelse og 
fremmer den rige mangfoldighed i det 
europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten 
om Den Europæiske Union specificeres det 
yderligere, at institutionerne på passende 
måder skal give borgere og repræsentative 
sammenslutninger mulighed for at give 
udtryk for deres opfattelser angående alle 
Unionens arbejdsområder og for at 
diskutere dem offentligt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Programmet for rettigheder og 
værdier (herefter "programmet") bør give 
mulighed for at udvikle synergier med 
henblik på at imødegå de fælles 
udfordringer i forbindelse med at fremme 
og beskytte værdier og nå den kritiske 
størrelse, der kan give konkrete praktiske 
resultater. Dette kan opnås ved at bygge på 
de positive erfaringer med de foregående 
programmer. Dette vil gøre det muligt at 
udnytte potentialet for synergier fuldt ud, 
understøtte de omfattede politikområder 
mere effektivt og øge deres potentiale til at 
nå ud til borgerne. For at være effektivt bør 
programmet tage hensyn til de forskellige 
politikkers særlige karakter, deres 
forskellige målgrupper og deres særlige 
behov gennem skræddersyede tilgange.

(4) Programmet for rettigheder og 
værdier (herefter "programmet") bør give 
mulighed for at udvikle synergier med 
henblik på at imødegå de fælles 
udfordringer i forbindelse med at fremme 
og beskytte værdier og nå den kritiske 
størrelse, der er nødvendig på alle 
niveauer for at kunne give konkrete 
praktiske resultater. Dette kan opnås ved at 
bygge på de positive erfaringer med de 
foregående programmer. Dette vil gøre det 
muligt at udnytte potentialet for synergier 
fuldt ud, understøtte de omfattede 
politikområder mere effektivt og øge deres 
potentiale til at nå ud til borgerne. For at 
være effektivt bør programmet tage hensyn 
til de forskellige politikkers særlige 
karakter, deres forskellige målgrupper og 
deres særlige behov samt muligheder for 
deltagelse gennem skræddersyede og, hvor 
det er nødvendigt med henblik på sikring 
af lige deltagelse, målrettede tilgange for 
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at fremme alle former for ligestilling og 
ligestilling mellem kønnene inden for 
programmets rammer.

Begrundelse

Da kvinder og mænd har forskellige roller i samfundet, har de også forskellige muligheder 
for at deltage i aktiviteterne på grund af eksempelvis tid og fordeling af plejeansvar.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Aktiviteter vedrørende 
historiebevidsthed og kritisk refleksion 
over Europas historiske erindring er 
nødvendige for at gøre borgerne bevidste 
om deres fælles historie, som er 
fundamentet for en fælles fremtid, 
moralske principper og fælles værdier. Der 
bør også tages hensyn til relevansen af 
historiske, kulturelle og interkulturelle 
aspekter og til sammenhængen mellem 
historiebevidsthed og skabelsen af en
europæisk identitet og følelsen af 
samhørighed.

(6) Aktiviteter vedrørende 
historiebevidsthed og kritisk refleksion 
over Europas historiske erindring er 
nødvendige for at gøre borgerne bevidste 
om deres fælles historie, som er 
fundamentet for en fælles fremtid, 
moralske principper og fælles værdier. 
Eftersom kvinder historisk set har en 
tendens til at blive forsømt, bør deres 
historie og indflydelse på historiske 
begivenheder behandles som et område af 
særlig betydning. Der bør også tages 
hensyn til relevansen af historiske, 
kulturelle og interkulturelle aspekter og til 
sammenhængen mellem historiebevidsthed 
og skabelsen af en inkluderende europæisk 
identitet og en følelse af samhørighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ligestilling mellem kvinder og 
mænd er en grundlæggende værdi og en af 
Den Europæiske Unions målsætninger. 
Diskrimination og forskelsbehandling af 
kvinder krænker deres grundlæggende 

(8) Ligestilling mellem kønnene er en 
grundlæggende værdi og en af 
Den Europæiske Unions målsætninger. I 
henhold til artikel 8 skal Unionen 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
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rettigheder og forhindrer deres fulde 
politiske, sociale og økonomiske 
samfundsdeltagelse. Derudover hindrer 
strukturelle og kulturelle barrierer 
opnåelsen af reel ligestilling mellem 
kønnene. Fremme af ligestilling mellem 
kønnene i alle Unionens aktiviteter er en 
central aktivitet for Unionen og en 
drivkraft for økonomisk vækst og bør 
støttes af programmet.

ligestilling mellem mænd og kvinder i alle 
sine aktiviteter. Der er imidlertid kun gjort 
meget langsomme fremskridt hen imod 
ligestilling mellem kønnene (jf. EIGE's 
ligestillingsindeks for 2017). Den oftest
stiltiende og skjulte intersektionelle
diskrimination og forskelsbehandling af 
kvinder og piger samt de forskellige 
former for vold mod kvinder krænker 
deres grundlæggende rettigheder og 
forhindrer deres fulde politiske, sociale og 
økonomiske samfundsdeltagelse. 
Derudover hindrer politiske, strukturelle og 
kulturelle barrierer opnåelsen af reel 
ligestilling mellem kønnene. Fremme af 
ligestilling mellem kønnene i alle Unionens 
aktiviteter ved at støtte integration af 
kønsaspektet og ikkediskriminerende 
målsætninger samt ved aktivt at 
modarbejde stereotyper og håndtere også 
den stiltiende diskrimination er en central 
aktivitet for Unionen og en drivkraft for 
økonomisk vækst og bør støttes af 
programmet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) En stærk og uafhængig bevægelse 
for kvinders rettigheder er den mest 
afgørende faktor med henblik på at 
forbedre kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem kønnene. 
Kvinderettighedsorganisationer er i 
stigende grad under angreb i EU. Det er 
derfor vigtigt for EU, at indskrænkningen 
af civilsamfundets spillerum modvirkes på 
en effektiv måde, og at der ydes stærk 
støtte til kvinderettighedsorganisationer, 
græsrodsbevægelser og forkæmpere, 
navnlig til dem, der arbejder under 
udfordrende forhold.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kønsbaseret vold og vold mod børn 
og unge udgør en alvorlig krænkelse af 
grundlæggende rettigheder. Vold findes 
fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale 
og økonomiske sammenhænge, og den har 
alvorlige følger for ofrenes fysiske og 
psykiske sundhed og for samfundet som 
helhed. Børn, unge og kvinder er særlig 
sårbare over for vold, navnlig i nære 
forhold. 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 og en krænkelse af deres ret til 
udvikling, beskyttelse og værdighed. 
Bekæmpelse af alle former for vold, som 
defineret i Istanbulkonventionen, fremme 
af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er 
blandt Unionens prioriteter og bidrager til 
at sikre den enkeltes grundlæggende 
rettigheder og til ligestilling mellem 
kvinder og mænd. Disse prioriteter bør 
støttes af programmet.

(9) Kønsbaseret vold og vold mod 
børn, unge og ældre mennesker udgør en 
alvorlig krænkelse af grundlæggende 
menneskerettigheder og påvirker kvinder 
og børn uforholdsmæssigt, navnlig i nære 
forhold, samt LGBTI-personer, migranter
og kvindelige flygtninge. Vold findes 
fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale 
og økonomiske sammenhænge, og den har 
alvorlige følger for ofrenes fysiske og 
psykiske sundhed og for samfundet som 
helhed. Bekæmpelse af kønsbetinget vold 
kræver en flerdimensional strategi, der 
dækker de juridiske, uddannelsesmæssige, 
sundhedsmæssige, herunder seksuelle og 
reproduktive rettigheder, økonomiske og 
andre samfundsmæssige aspekter og som 
støtter kvinderettighedsorganisationer, 
yder rådgivning og bistand, samt 
projekter, der har til formål at skabe et 
samfund med mere ligestilling mellem 
kønnene.
Der er behov for fra en tidlig alder aktivt 

at modarbejde skadelige stereotyper og 
normer samt alle former for hadefuld tale 
og vold på internettet. 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 og en 
krænkelse af deres ret til udvikling, 
beskyttelse og værdighed. EU's retssystem 
giver ikke kvinder og piger tilstrækkelig 
retfærdighed og beskyttelse, og som følge 
heraf modtager ofre for kønsbaseret vold 
ikke den støtte, de har behov for. 
Europarådets konvention til forebyggelse 
og bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) 
definerer "vold mod kvinder" som "alle 
former for kønsbetinget vold, som 
medfører, eller som sandsynligvis vil 
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medføre, fysisk, seksuel, psykisk eller
økonomisk overlast eller lidelse for 
kvinder, herunder trusler om sådanne 
handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse, hvad enten dette sker i 
den offentlige eller den private sfære".
Bekæmpelse af alle former for vold, som 
defineret i Istanbulkonventionen, fremme 
af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er 
blandt Unionens prioriteter og bidrager til 
at sikre den enkeltes grundlæggende 
rettigheder og til ligestilling mellem 
kvinder og mænd. Disse prioriteter bør 
støttes af programmet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Papirløse kvinder er i særdeleshed 
sårbare over for vold og seksuelt misbrug 
og mangler adgang til støtte. Det er 
afgørende, at der gennemføres en 
offerorienteret tilgang og tilbydes 
passende støttetjenester til alle kvinder i 
hele Unionen uafhængig af deres 
bopælsstatus. Behovet for et kønsfølsomt 
perspektiv i asylprocedurerne er meget 
vigtigt for det intersektionelle arbejde og 
kan bidrage til øget ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Forebyggelse og støtte til ofres 
rettigheder bør udformes med deltagelse 
af målgruppen og sikre, at de specifikke 
behov hos personer med flere sårbarheder 
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opfyldes.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der er behov for en stærk politisk 
vilje og en koordineret indsats, som bygger 
på metoderne i de foregående Daphne-
programmer, programmet for rettigheder, 
ligestilling og unionsborgerskab og 
programmet for retlige anliggender, for at 
kunne forebygge og bekæmpe alle former 
for vold og beskytte ofrene. Siden 
lanceringen i 1997 har finansieringen fra 
Daphne til støtte for voldsofre og 
bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og 
unge været en stor succes, både med 
hensyn til populariteten blandt de 
interesserede parter (offentlige 
myndigheder, akademiske institutioner og 
ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og 
med hensyn til effektiviteten af de 
finansierede projekter. Daphne har 
finansieret projekter for at øge 
bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte 
ikkestatslige organisationers arbejde på 
stedet. Det har adresseret alle former for 
vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, 
menneskehandel og nye former for vold 
som f.eks. cybermobning. Det er derfor 
vigtigt at fortsætte alle disse tiltag, og at 
der tages behørigt hensyn til resultaterne 
og erfaringerne i forbindelse med 
gennemførelsen af programmet.

(10) Der er behov for en stærk politisk 
vilje og en koordineret indsats, som bygger 
på metoderne i de foregående Daphne-
programmer, programmet for rettigheder, 
ligestilling og unionsborgerskab og 
programmet for retlige anliggender, for at 
kunne forebygge og bekæmpe alle former 
for vold og beskytte ofrene. Siden 
lanceringen i 1997 har finansieringen fra 
Daphne til støtte for voldsofre og 
bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og 
unge været en stor succes, både med 
hensyn til populariteten blandt de 
interesserede parter (offentlige 
myndigheder, akademiske institutioner og 
ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og 
med hensyn til effektiviteten af de 
finansierede projekter. Daphne har 
finansieret projekter for at øge 
bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte 
ikkestatslige organisationers arbejde på 
stedet. Det har adresseret alle former for 
vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, 
menneskehandel, stalking og traditionelle 
skadelige praksisser såsom skamfering af 
kvinders kønsdele og nye former for vold 
som f.eks. cybermobning og cyberchikane. 
Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse 
tiltag med en uafhængig budgetbevilling 
til Daphne, og at der tages behørigt hensyn 
til resultaterne og erfaringerne i forbindelse 
med gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ikkeforskelsbehandling er et af 
Unionens grundlæggende principper. 
Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde giver mulighed for 
at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. 
Forbuddet mod forskelsbehandling er også 
forankret i artikel 21 i chartret om 
grundlæggende rettigheder. Der bør tages 
hensyn til de særlige kendetegn ved de 
forskellige former for forskelsbehandling, 
og hensigtsmæssige aktiviteter bør 
udvikles sideløbende for at forebygge og 
bekæmpe forskelsbehandling af en eller 
flere grunde. Programmet bør støtte tiltag 
til at forebygge og bekæmpe 
forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, 
antisemitisme, had mod muslimer og andre 
former for intolerance. I den forbindelse 
bør der også rettes særlig opmærksomhed 
mod at forebygge og bekæmpe alle former 
for vold, had, segregation og stigmatisering 
samt at bekæmpe intimidering, chikane og 
intolerant behandling. Programmet bør 
gennemføres på en sådan måde, at det og 
andre EU-aktiviteter med samme mål 
gensidigt styrker hinanden, navnlig de 
aktiviteter, som er omhandlet i 
Kommissionens meddelelse af 5. april 
2011 med titlen "En EU-ramme for de 
nationale strategier for romaers integration 
frem til 202010 og i Rådets henstilling af 9. 
december 2013 om foranstaltninger i 
medlemsstaterne til effektiv integration af 
romaerne11.

(11) Ikkeforskelsbehandling er et af 
Unionens grundlæggende principper. 
Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde giver mulighed for 
at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. 
Forbuddet mod forskelsbehandling er også 
forankret i artikel 21 i chartret om 
grundlæggende rettigheder. Der bør tages 
hensyn til de særlige kendetegn ved de 
forskellige former for forskelsbehandling, 
og hensigtsmæssige aktiviteter bør 
udvikles sideløbende for at forebygge og 
bekæmpe forskelsbehandling af en eller 
flere grunde. Programmet bør støtte tiltag 
til at forebygge og bekæmpe 
forskelsbehandling, kvindehad, 
aldersdiskrimination, racisme, 
fremmedhad, antisemitisme, had mod 
muslimer og andre former for intolerance, 
under hensyntagen til de mange niveauer 
af diskrimination, som kvinder står over 
for. I den forbindelse bør der også rettes 
særlig opmærksomhed mod at forebygge 
og bekæmpe alle former for vold, had, 
segregation og stigmatisering samt at 
bekæmpe intimidering, chikane og 
intolerant behandling. Programmet bør 
gennemføres på en sådan måde, at det og 
andre EU-aktiviteter med samme mål 
gensidigt styrker hinanden, navnlig de 
aktiviteter, som er omhandlet i 
Kommissionens meddelelse af 5. april 
2011 med titlen "En EU-ramme for de 
nationale strategier for romaers integration 
frem til 202010 og i Rådets henstilling af 9. 
december 2013 om foranstaltninger i
medlemsstaterne til effektiv integration af 
romaerne11.

__________________ __________________

10 COM(2011) 173. 10 COM(2011) 173.

11 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1. 11 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Holdningsbestemte og 
omgivelsesmæssige barrierer samt 
manglende tilgængelighed hindrer fuld og 
effektiv deltagelse i samfundslivet på lige 
fod med andre for personer med handicap. 
Personer med handicap oplever hindringer 
i forhold til bl.a. at få adgang til 
arbejdsmarkedet, få en inklusiv 
kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og 
social eksklusion, få adgang til kulturelle 
initiativer og medier eller gøre brug af 
deres politiske rettigheder. Som part i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap (UNCRPD) har Unionen og 
alle medlemsstaterne forpligtet sig til at 
fremme, beskytte og sikre fuld og lige 
udøvelse af alle menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder for alle 
personer med handicap. Bestemmelserne i 
UNCRPD er blevet en integreret del af 
Unionens retsorden.

(12) Holdningsbestemte og 
omgivelsesmæssige barrierer samt 
manglende tilgængelighed hindrer fuld og 
effektiv deltagelse i samfundslivet på lige 
fod med andre for personer med handicap. 
Personer med handicap oplever hindringer 
i forhold til bl.a. at få adgang til 
arbejdsmarkedet, få en inklusiv 
kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og 
social eksklusion, få adgang til kulturelle 
initiativer og medier eller gøre brug af 
deres politiske rettigheder. Kvinder og 
piger med handicap kan støde på flere 
former for diskrimination og kan have 
svært ved at få adgang til 
sundhedstjenester, herunder seksuelle og 
reproduktive sundhedstjenester. Som part 
i FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap (UNCRPD) har 
Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet 
sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og 
lige udøvelse af alle menneskerettigheder 
og grundlæggende rettigheder for alle 
personer med handicap. Bestemmelserne i 
UNCRPD er blevet en integreret del af 
Unionens retsorden.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I overensstemmelse med artikel 8 
og 10 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde bør programmet 
støtte, at hensynet til ligestilling mellem 
kvinder og mænd og målsætningerne om 

(15) I overensstemmelse med artikel 8 
og 10 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde bør programmet 
støtte, at hensynet til ligestilling mellem 
kvinder og mænd og målsætningerne om 
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ikkeforskelsbehandling integreres i alle
programmets aktiviteter.

ikkeforskelsbehandling integreres i alle 
programmets aktiviteter, og fremme 
anvendelse af kønsbudgettering og 
kønsspecifikke konsekvensanalyser i hele 
EU's budgetprocedure efter behov. En 
korrekt gennemførelse af integration af 
kønsaspektet kræver kønsbudgettering på 
alle relevante budgetposter og tildeling af 
tilstrækkelige ressourcer samt 
gennemsigtighed på alle budgetposter, 
som dedikeres til at fremme ligestilling 
mellem kønnene og bekæmpe kønsbaseret 
forskelsbehandling. De enkelte projekter 
og programmet i sig selv bør gennemgås i 
slutningen af finansieringsperioden med 
henblik på at afgøre, i hvilket omfang de 
har bidraget til de ovennævnte principper.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Uafhængige 
menneskerettighedsorganisationer og
civilsamfundsorganisationer spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at fremme, 
beskytte og skabe større bevidsthed om 
Unionens fælles værdier i henhold til 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union og i at bidrage til en effektiv 
udøvelse af rettigheder i henhold til EU-
retten, herunder Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. I 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er 
en passende finansiel støtte vigtig for 
udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt 
miljø for civilsamfundsorganisationer, 
således at de kan styrke deres rolle og 
udøve deres funktioner uafhængigt og 
effektivt. For at komplementere indsatsen 
på nationalt niveau bør EU-finansieringen 
derfor bidrage til at støtte, styrke og
opbygge kapaciteten i uafhængige 
civilsamfundsorganisationer, der arbejder 

(18) Uafhængige
menneskerettighedsorganisationer, 
civilsamfundsorganisationer og aktivister 
spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
fremme, beskytte og skabe større 
bevidsthed om Unionens fælles værdier i 
henhold til artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union og i at bidrage til en 
effektiv udøvelse af rettigheder i henhold 
til EU-retten, herunder Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. I overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 
2018 er en passende finansiel støtte vigtig 
for udviklingen af et gunstigt og 
bæredygtigt miljø for 
civilsamfundsorganisationer, således at de 
kan styrke deres rolle og udøve deres 
funktioner uafhængigt og effektivt. Mindre 
organisationer, der gør meget for at 
opretholde de europæiske værdier og 
grundlæggende rettigheder, bør kunne 
modtage støtte uden forsinkelse eller 
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for at fremme menneskerettigheder, og 
hvis aktiviteter bidrager til at støtte 
håndhævelsen af rettigheder i henhold til 
EU-retten og EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder via 
aktiviteter som fortaler og vagthund, og 
finansieringen bør desuden bidrage til at
fremme, sikre og øge bevidstheden om 
EU's fælles værdier på nationalt plan.

komplikationer. Når de pågældende 
værdier og rettigheder angribes af 
kampagner og andre tiltag, bør 
nødfinansiering, der kan opnås gennem 
en simpel ansøgningsprocedure, være til 
rådighed med henblik på at støtte 
øjeblikkelige modforanstaltninger. For at 
komplementere indsatsen på nationalt 
niveau bør EU-finansieringen derfor på et 
kontinuerligt langsigtet grundlag bidrage 
til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i 
uafhængige civilsamfundsorganisationer, 
der arbejder for at fremme 
menneskerettigheder, og hvis aktiviteter 
bidrager til at støtte håndhævelsen af 
rettigheder i henhold til EU-retten og EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder via aktiviteter som fortaler og 
vagthund, og finansieringen bør desuden 
bidrage til at fremme, beskytte og øge
bevidstheden om EU's fælles værdier på 
nationalt plan. Projekter i medlemsstater, 
hvor grundlæggende rettigheder, og 
dermed også kvinders rettigheder, i særlig 
grad trues, bør prioriteres yderligere. 
Programmet bør have til formål at øge 
fleksibiliteten og adgangen til dets midler 
og give civilsamfundsorganisationer både 
inden for og uden for EU de samme 
muligheder og betingelser for 
finansiering.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre overordnet 
sammenhæng, komplementaritet og 
synergivirkninger med arbejdet i EU-
organer, -kontorer og -agenturer, navnlig 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder og Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, og bør gøre 
status over andre nationale og 

(19) Kommissionen bør sikre overordnet 
sammenhæng, komplementaritet og 
synergivirkninger med arbejdet i EU-
organer, -kontorer og -agenturer, navnlig 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder og Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, og bør gøre 
status over andre nationale og 
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internationale aktørers arbejde på de af 
programmet omfattede områder.

internationale aktørers arbejde på de af 
programmet omfattede områder.
Kommissionen bør aktivt vejlede deltagere 
i dette program i at anvende rapporter og 
ressourcer fra disse EU-organer, -
kontorer og -agenturer som f.eks. de 
værktøjer til kønsbudgettering og 
kønsspecifik konsekvensanalyse, der er 
udviklet af Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes et program 
for rettigheder og værdier (herefter 
"programmet").

Ved denne forordning oprettes et program 
for rettigheder, ligestilling og værdier 
(herefter "programmet").

(Dette ændringsforslag vedrører hele 
teksten og nødvendiggør tilsvarende 
rettelser i samme)

. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål med 
programmet er at beskytte og fremme de 
rettigheder og værdier, der er forankret i 
EU's traktater, herunder ved at støtte 
civilsamfundsorganisationer med henblik 
på at bevare åbne, demokratiske og 
inklusive samfund.

1. Det overordnede mål med 
programmet er at beskytte og fremme de 
rettigheder og værdier, der er forankret i 
EU's traktater, herunder ved at støtte 
civilsamfundsorganisationer med henblik 
på at bevare åbne, demokratiske, lige og 
inklusive samfund. Både dette program og 
de projekter, der finansieres heraf, er 
underlagt princippet om integration af 
kønsaspektet.
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme ligestilling og rettigheder 
(indsatsområdet for ligestilling og 
rettigheder),

a) at fremme menneskerettigheder, 
ligestilling og ikkeforskelsbehandling 
(indsatsområdet for rettigheder og 
ligestilling),

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bekæmpe vold (indsatsområdet 
Daphne).

c) at bekæmpe kønsbaseret vold 
(indsatsområdet Daphne).

Begrundelse

På grund af begrænsede ressourcer bør indsatsområdet for Daphne fokusere på kønsbaseret 
vold, som er en særlig form for vold, og ikke udvides. Vold mod andre grupper bør være 
omfattet af indsatsområde 1 for ligestilling og rettigheder i programmet for rettigheder og 
værdier (hvilket i henhold til Kommissionens forslag omfatter forebyggelse og bekæmpelse af 
ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at fremme ligestilling mellem 
kønnene og integration af kønsaspektet 
(indsatsområdet for ligestilling mellem 
kønnene og integration af kønsaspektet)
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebygge og bekæmpe ulighed og 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
støtte omfattende politikker til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
integration heraf samt politikker til 
bekæmpelse af racisme og alle former for 
intolerance

a) forebygge og bekæmpe ulighed og 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro,
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller en kombination heraf og støtte 
omfattende politikker til fremme af 
ligestilling, bekæmpelse af 
forskelsbehandling, mangfoldighed, 
rummelighed og integration heraf samt 
politikker til bekæmpelse af racisme og
alle former for had og intolerance

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskytte og fremme børns 
rettigheder, handicappedes rettigheder, 
unionsborgerskabet og retten til 
beskyttelse af personoplysninger.

b) støtte omfattende politikker til 
bekæmpelse af racisme og alle former for 
had og intolerance samt fremme 
ligestilling, bekæmpelse af 
forskelsbehandling, mangfoldighed og 
rummelighed.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) beskytte og fremme børns 
rettigheder, handicappedes rettigheder, 
unionsborgerskabsrettigheder og retten til 
beskyttelse af personoplysninger.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Indsatsområdet for ligestilling mellem 
kønnene og integration af kønsaspektet

Inden for det specifikke mål, der er fastsat 
i artikel 2, stk. 2, litra aa), skal 
programmet fokusere på at støtte 
omfattende politikker og programmer med 
henblik på at fremme kvinders 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene, 
styrkelse af kvinders indflydelse og status 
samt integration af kønsaspektet.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) øge borgernes forståelse af 
Unionen, dens historie, kulturarv og 
mangfoldighed

a) øge borgernes forståelse af 
Unionen, dens historie, kulturarv og 
mangfoldighed, øge profilen for og 
deltagelse af kvinder og mennesker med 
forskellige baggrunde og identiteter med 
henblik på at skabe en rummelig 
europæisk identitet

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre et gunstigt miljø for 
civilsamfundsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere med 
henblik på at støtte deres kapacitet til at 
fremme menneskerettigheder, demokrati, 
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retsstatsprincippet og ligestilling mellem 
kønnene samt sikre beskyttelse af 
organisationer, grupper og 
enkeltpersoner, som forsvarer disse 
værdier

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebygge og bekæmpe alle former 
for vold mod børn, unge og kvinder samt
vold mod andre risikogrupper

a) forebygge og bekæmpe alle former 
for kønsbaseret vold og fremme fuld 
gennemførelse af Europarådets 
konvention til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet (Istanbulkonventionen) på alle 
niveauer og

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte og beskytte ofrene for denne
vold.

b) støtte og sikre samme 
beskyttelsesniveau for ofrene for 
kønsbaseret vold i hele EU.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) [408 705 000] EUR til de 
specifikke mål, som er omhandlet i 
artikel 2, stk. 2, litra a), og c)

a) [484 000 000 i faste priser] EUR til 
de specifikke mål, som er omhandlet i 
artikel 2, stk. 2, litra a), artikel 2, stk. 2, 
litra aa), og artikel 2, stk. 2, litra c), 
hvoraf mindst 20 % reserveres til 
gennemførelse af artikel 2, stk. 2, litra 
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aa), og mindst 50 % reserveres til 
gennemførelse af artikel 2, stk. 2, litra c) 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det i stk. 1 anførte beløb kan 
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder interne IT-
systemer, undersøgelser, ekspertmøder og 
kommunikation om prioriteter og områder, 
der vedrører programmets overordnede
mål.

3. Det i stk. 1 anførte beløb kan 
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder interne IT-
systemer, undersøgelser, høring af 
civilsamfund, herunder 
kvindeorganisationer og netværk, 
undervisning i integration af 
kønsaspektet, kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, ekspertmøder og 
kommunikation om prioriteter og områder, 
der vedrører programmets overordnede 
mål.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Programmet skal give mulighed 
for støtte til uregistrerede organisationer 
og individuelle 
menneskerettighedsforkæmpere, 
herunder gennem direkte tildeling og 
procedurer med begrænset adgang, små 
tilskud, når det er relevant, uden behov 
for medfinansiering, og i fortrolighed, 
hvor det er nødvendigt, til finansiering af 
foranstaltninger under meget vanskelige 
vilkår, genudstedelsesmekanismer, som er 
en måde, hvorpå det sikres, at der ydes 
støtte til lokale og nationale 
civilsamfundsorganisationer og 
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menneskerettighedsforkæmpere.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringsudvalget kan 
sammensættes af eksterne eksperter.

2. Evalueringsudvalget kan 
sammensættes af eksterne eksperter, under 
forudsætning af at det baseres på paritet.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan ydes driftstilskud uden 
indkaldelse af forslag til det europæiske 
netværk for nationale ligestillingsorganer 
(Equinet) til at dække udgifter, der er 
forbundet med dets permanente 
arbejdsprogram.

3. Der kan ydes driftstilskud uden 
indkaldelse af forslag til det europæiske 
netværk for nationale ligestillingsorganer 
(Equinet) til at dække udgifter, der er 
forbundet med dets permanente 
arbejdsprogram, forudsat at der er blevet 
udarbejdet en kønsspecifik 
konsekvensanalyse for deres 
arbejdsprogram.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsprogrammet vedtages af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 19.

2. Arbejdsprogrammet vedtages af 
Kommissionen efter udarbejdelse af en 
kønsspecifik konsekvensanalyse og ved en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 19.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indikatorer, som skal rapporteres 
vedrørende programmets fremskridt med 
hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II.

1. Indikatorer opdelt efter køn, som 
skal rapporteres vedrørende programmets 
fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger, herunder 
målsætningerne vedrørende ligestilling 
mellem kønnene, jf. artikel 2, findes i bilag 
II.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
programmets gennemførelse og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
og medlemsstaterne forholdsmæssige 
rapporteringskrav.

3. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
programmets gennemførelse og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Sådanne 
data skal opdeles efter køn for at være 
anvendt korrekt. Til dette formål pålægges 
modtagere af EU-midler og 
medlemsstaterne forholdsmæssige 
rapporteringskrav.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Evalueringer gennemføres så 
betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

1. Evalueringerne skal være 
kønsfølsomme, tilvejebringe kønsopdelte 
figurer, herunder et specifikt kapitel 
dedikeret til hvert område og under 
hensyntagen til antallet af berørte 
personer, deres feedback og deres 
geografiske dækning samt gennemføres så 
betids, at resultaterne kan indgå i 
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beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om programmets 
gennemførelse, dog senest fire år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse. Der skal i 
midtvejsevalueringen tages hensyn til 
resultaterne af evalueringerne af den 
langsigtede virkning af de foregående 
programmer (rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab og Europa for Borgerne).

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om programmets 
gennemførelse, dog senest fire år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse. Der skal i 
midtvejsevalueringen tages hensyn til 
resultaterne af evalueringerne af den 
langsigtede virkning af de foregående 
programmer (rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab og Europa for Borgerne). 
Midtvejsevalueringen omfatter en 
kønsspecifik konsekvensanalyse med 
henblik på at vurdere, i hvilket omfang 
programmets mål for ligestilling mellem 
kønnene opnås, at sikre, at ingen dele af 
programmet har utilsigtede negative 
indvirkninger på ligestilling mellem 
kønnene, og at udarbejde henstillinger 
om, hvordan fremtidige indkaldelser af 
forslag og afgørelser om driftstilskud kan 
medvirke til aktivt at fremme hensynet til 
ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning, under hensyntagen 
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til paritet.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende programmet, dets 
foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
programmet, skal også bidrage til den 
interne kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 2.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende programmet, dets 
foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
programmet, skal også bidrage til den 
interne kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 2. 
Medlemsstaterne bør aktivt støtte disse 
informationstiltag.
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