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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:  

 

Ændringsforslag  1 

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 

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 

(2) Disse rettigheder og værdier bør 

fortsat effektivt dyrkes, beskyttes, fremmes 

og håndhæves, og befolkningerne og 

borgerne bør dele dem, og de bør være 

kernen i det europæiske projekt med 

henblik på at opretholde disse rettigheder 

og værdier i alle medlemsstater og undgå 

de skadelige virkninger, som forringelsen 

af dem kan have på Unionen som helhed. 

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, og som vil støtte åbne, 

demokratiske, pluralistiske og inklusive 

samfund. 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 

værdier vil koble programmet for 

rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab for 2014-2020, der blev 
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"de foregående programmer"). 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). 

 

Ændringsforslag  2 

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. 

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. 

(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 et åbent, lige, inkluderende 

og demokratisk samfund baseret på 

rettigheder og fælles værdier ved at 

finansiere aktiviteter, der fremmer 

dynamisk og styrket civilsamfund, 

Sådanne aktiviteter indebærer at 

opmuntre borgerne til demokratisk, civil 

og social deltagelse og fremme fred og den 

rige mangfoldighed i det europæiske 

samfund på grundlag af vores fælles 

værdier, historie og kollektive erindring. I 

artikel 11 i traktaten om Den Europæiske 

Union kræves det, at institutionerne skal 

føre en åben, gennemsigtig og 

regelmæssig dialog med civilsamfundet og 

på passende måder give borgere og 

repræsentative sammenslutninger mulighed 

for at give udtryk for deres opfattelser 

angående alle Unionens arbejdsområder og 
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for at diskutere dem offentligt. 

Kommissionen bør således opretholde en 

regelmæssig dialog med programmets 

støttemodtagere og andre relevante 

interessenter. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at bringe Den Europæiske 

Union tættere på sine borgere er der behov 

for en række forskellige tiltag og 

samordnede bestræbelser. Ved at bringe 

borgerne sammen via venskabsbyprojekter 

eller netværk af byer og støtte 

civilsamfundsorganisationer inden for de 

områder, der er omfattet af programmet, 

bidrages der til borgernes 

samfundsengagement og i sidste ende deres 

deltagelse i Unionens demokratiske liv. 

Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som 

fremmer den gensidige forståelse, 

mangfoldighed, dialog og respekt for andre 

en følelse af at høre til og en europæisk 

identitet, som bygger på en fælles 

forståelse af europæiske værdier og 

europæisk kultur, historie og arv. Fremme 

af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og 

EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i 

EU's regioner i den yderste periferi som 

følge af deres afsides beliggenhed og 

afstanden til det europæiske fastland. 

(5) For at bringe Den Europæiske 

Union tættere på sine borgere og øge deres 

tillid til den er der behov for en række 

forskellige tiltag og samordnede 

bestræbelser. Ved at bringe borgerne 

sammen via venskabsbyprojekter eller 

netværk af byer og støtte 

civilsamfundsorganisationer inden for de 

områder, der er omfattet af programmet, 

bidrages der til borgernes 

samfundsengagement og i sidste ende deres 

deltagelse i Unionens demokratiske liv. 

Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som 

fremmer den gensidige forståelse, 

mangfoldighed, dialog, social inklusion og 

respekt for andre en følelse af at høre til og 

en europæisk identitet, som bygger på en 

fælles forståelse af europæiske værdier og 

europæisk kultur, historie og arv. Fremme 

af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og 

EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i 

EU's regioner i den yderste periferi som 

følge af deres afsides beliggenhed og 

afstanden til det europæiske fastland. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Aktiviteter vedrørende 

historiebevidsthed og kritisk refleksion 

(6) Aktiviteter vedrørende 

historiebevidsthed og kritisk refleksion 
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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. 

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 baseret på diversitet, 

solidaritet og følelsen af samhørighed samt 

en fælles kulturarv. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Borgerne bør også være mere 

bevidste om deres rettigheder som følge af 

unionsborgerskabet og kunne føle sig godt 

tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og 

udføre frivilligt arbejde i en anden 

medlemsstat, og de bør kunne nyde og 

udøve alle deres borgerrettigheder og have 

tillid til at have lige adgang og at kunne 

nyde godt af den fulde håndhævelse og 

beskyttelse af deres rettigheder uden 

forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen 

de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes 

med henblik på at fremme, beskytte og øge 

bevidstheden om EU's fælles værdier, som 

omhandles i artikel 2 i traktaten om Den 

Europæiske Union, og med henblik på at 

bidrage til den effektive udøvelse af 

rettigheder i henhold til EU-retten. 

(7) Borgerne bør også være mere 

bevidste om deres rettigheder og fordele 

som følge af unionsborgerskabet og kunne 

føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, 

arbejde og udføre frivilligt arbejde i en 

anden medlemsstat, og de bør kunne nyde 

og udøve alle deres borgerrettigheder og 

have tillid til at have lige adgang og at 

kunne nyde godt af den fulde håndhævelse 

og beskyttelse af deres rettigheder uden 

forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen 

de befinder sig. Civilsamfundet bør styrkes 

på alle planer ved at fremme, beskytte og 

øge bevidstheden om EU's fælles værdier, 

som omhandles i artikel 2 i traktaten om 

Den Europæiske Union, med henblik på at 

bidrage til den effektive udøvelse af 

rettigheder i henhold til EU-retten. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Kønsbaseret vold og vold mod børn (9) Kønsbaseret vold og vold mod børn 
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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, 

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.  

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 og unge 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, 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  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Retten til respekt for sit privatliv og 

familieliv, sit hjem og sin kommunikation 

(retten til privatlivets fred) er en 

grundlæggende rettighed, der er nedfældet 

i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder. Beskyttelse 

af personoplysninger er en grundlæggende 

rettighed, der er nedfældet i artikel 8 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og artikel 16 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Overholdelse af reglerne 

for beskyttelse af personoplysninger er 

underlagt uafhængige tilsynsmyndigheders 

kontrol. I Unionens retlige rammer, navnlig 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/67912 og Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2016/68013, 

fastsættes der bestemmelser med henblik 

(13) Retten til respekt for sit privatliv og 

familieliv, sit hjem og sin kommunikation 

(retten til privatlivets fred) er en 

grundlæggende rettighed, der er nedfældet 

i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder. Beskyttelse 

af personoplysninger er en grundlæggende 

rettighed, der er nedfældet i artikel 8 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og artikel 16 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Overholdelse af reglerne 

for beskyttelse af personoplysninger er 

underlagt uafhængige tilsynsmyndigheders 

kontrol. I Unionens retlige rammer, navnlig 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/67912 og Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2016/68013, 

fastsættes der bestemmelser med henblik 
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på at sikre, at retten til beskyttelse af 

personoplysninger beskyttes effektivt. Ved 

disse retsakter har de nationale 

datatilsynsmyndigheder fået til opgave at 

fremme offentlighedens kendskab til og 

forståelse af risici, regler, garantier og 

rettigheder i forbindelse med behandling af 

personoplysninger. I betragtning af 

betydningen af retten til beskyttelse af 

personoplysninger i en tid med hastig 

teknologisk udvikling bør Unionen være i 

stand til at gennemføre 

oplysningskampagner, undersøgelser og 

andre relevante aktiviteter. 

på at sikre, at retten til beskyttelse af 

personoplysninger beskyttes effektivt. Ved 

disse retsakter har de nationale 

datatilsynsmyndigheder fået til opgave at 

fremme offentlighedens kendskab til og 

forståelse af risici, regler, garantier og 

rettigheder i forbindelse med behandling af 

personoplysninger. I betragtning af 

betydningen af retten til beskyttelse af 

personoplysninger i en tid med hastig 

teknologisk udvikling bør Unionen være i 

stand til at gennemføre 

oplysningskampagner, støtte de 

civilsamfundsorganisationer, der kæmper 

for, at databeskyttelse efterlever EU's 

standarder, og gennemføre undersøgelser 

og andre relevante aktiviteter. 

_________________ _________________ 

12 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88. 12 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88. 

13 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131. 13 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Ved artikel 24 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til 

at fastlægge bestemmelser om de 

procedurer og betingelser, der er 

nødvendige for fremsættelsen af et 

borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i 

traktaten om Den Europæiske Union. Dette 

er sket gennem vedtagelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning [(EU) 

nr. 211/201114]. Programmet bør støtte 

finansieringen af teknisk og organisatorisk 

støtte til gennemførelse af forordning 

[(EU) nr. 211/2011], således at borgernes 

mulighed for at udøve deres ret til at 

iværksætte og støtte europæiske 

borgerinitiativer understøttes. 

(14) Det europæiske borgerinitiativ er 

det første overnationale instrument for 

participatorisk demokrati, der skaber en 

direkte forbindelse mellem EU-borgerne 

og EU's institutioner. Ved artikel 24 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde forpligtes Europa-

Parlamentet og Rådet til at fastlægge 

bestemmelser om de procedurer og 

betingelser, der er nødvendige for 

fremsættelsen af et borgerinitiativ som 

omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den 

Europæiske Union. Dette er sket gennem 

vedtagelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning [(EU) nr. 211/201114]. 

Programmet bør støtte finansieringen af 

teknisk og organisatorisk støtte til 

gennemførelse af forordning [(EU) nr. 

211/2011], således at borgernes mulighed 
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for at udøve deres ret til at iværksætte, 

støtte og tilskynde andre til at støtte 

europæiske borgerinitiativer understøttes. 

_________________ _________________ 

14 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 

februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 

65 af 11.3.2011, s. 1). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 

februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 

65 af 11.3.2011, s. 1). 

 

Ændringsforslag  9 

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 

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 

(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 19. april 2018 er 

en tilstrækkelig og 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, 

herunder ved hjælp af passende central 

finansiering og forenklede 

omkostningsmuligheder, finansielle regler 

og procedurer, 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 
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EU's fælles værdier på nationalt plan. 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 lokalt, regionalt og 

nationalt plan. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Med henblik på at sikre en effektiv 

tildeling af midler fra Unionens 

almindelige budget bør der sikres EU-

merværdi ved alle gennemførte 

foranstaltninger og deres komplementaritet 

med medlemsstaternes foranstaltninger, og 

det bør samtidig tilstræbes at skabe 

sammenhæng, komplementaritet og 

synergier med finansieringsprogrammer, 

som understøtter politikområder med tætte 

indbyrdes forbindelser, navnlig inden for 

Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og 

Værdier – og følgelig med programmet for 

retlige anliggender – samt med 

programmet Et Kreativt Europa og 

Erasmus +, således at potentialet for 

kulturelle krydsninger inden for områder 

som f.eks. kultur, medier, kunst, 

uddannelse og kreativitet kan realiseres. 

Der er behov for at skabe synergier med 

andre europæiske 

finansieringsprogrammer, navnlig på 

områderne beskæftigelse, det indre 

marked, iværksætteri, ungdomsområdet, 

sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, 

sikkerhed, migration, forskning, 

innovation, teknologi, erhvervsliv, 

samhørighed, turisme og eksterne 

forbindelser, handel og udvikling. 

(21) Med henblik på at sikre en effektiv 

tildeling af midler fra Unionens 

almindelige budget bør der sikres EU-

merværdi ved alle gennemførte 

foranstaltninger, herunder ved dem, der er 

rettet mod at fremme og beskytte vores 

fælles værdier, der er forankret i artikel 2 

i TEU, og deres komplementaritet med 

medlemsstaternes foranstaltninger, hvor 

der findes foranstaltninger på 

medlemsstatsniveau. Det bør tilstræbes at 

skabe sammenhæng, komplementaritet og 

synergier med finansieringsprogrammer, 

som understøtter politikområder med tætte 

indbyrdes forbindelser, navnlig inden for 

Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og 

Værdier – og følgelig med programmet for 

retlige anliggender – samt med 

programmet Et Kreativt Europa og 

Erasmus +, således at potentialet for 

kulturelle krydsninger inden for områder 

som f.eks. kultur, medier, kunst, 

uddannelse og kreativitet kan realiseres. 

Denne synergi vil også beskytte og 

fremme et pluralistisk og uafhængigt frit 

medie, sikre ytringsfriheden og forhindre 

udbredelse af misinformation. Der er 

behov for at skabe synergier med andre 

europæiske finansieringsprogrammer, 

navnlig på områderne beskæftigelse, det 

indre marked, iværksætteri, 

ungdomsområdet, sundhed, 

unionsborgerskab, retfærdighed, sikkerhed, 

migration, forskning, innovation, 



 

AD\1169826DA.docx 11/27 PE627.900v02-00 

 DA 

teknologi, erhvervsliv, samhørighed, 

turisme og eksterne forbindelser, handel, 

udvikling og klima- eller miljøbeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Forordning (EU, Euratom) nr. [the 

new FR] ("finansforordningen") finder 

anvendelse på dette program. Deri 

fastsættes regler for gennemførelsen af 

Unionens budget, herunder for tilskud, 

priser, udbud, indirekte gennemførelse,, 

finansielle instrumenter og 

budgetgarantier. 

(23) Forordning (EU, Euratom) nr. [the 

new FR] ("finansforordningen") finder 

anvendelse på dette program. Deri 

fastsættes regler for gennemførelsen af 

Unionens budget, herunder for tilskud, 

priser, udbud, indirekte gennemførelse, 

finansielle instrumenter og 

budgetgarantier, og der kræves fuld 

gennemsigtighed, forsvarlig økonomisk 

forvaltning og forsigtig brug af 

ressourcerne. Navnlig bør regler om 

muligheden for, at 

civilsamfundsorganisationer kan 

finansieres gennem flerårige driftstilskud 

og kaskadetilskud, gøres operationelle 

som led i gennemførelsen af dette 

program. Reglerne skal så vidt muligt 

minimere den administrative byrde for 

ansøgerne. Hvor det er muligt, bør 

elektroniske ansøgninger accepteres. 

Ansøgere om og modtagere af 

finansiering inden for hvert 

indsatsområde bør have adgang til et 

nationalt kontaktpunkt, som giver dem 

støtte på alle trin i ansøgningsproceduren. 

Der bør tages behørigt hensyn til hurtige 

og fleksible procedurer for ydelse af 

tilskud, såsom en evalueringsprocedure i 

to trin, for at reducere omkostningerne 

ved at udarbejde forslag, som ikke giver 

resultat, og for at forbedre programmets 

effektivitet. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 
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Betragtning 29 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016 er der behov 

for at evaluere dette program på grundlag 

af oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 

krav kan eventuelt omfatte målbare 

indikatorer, hvormed der kan samles 

dokumentation om programmets praktiske 

virkninger. 

(29) Som anført i punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016 er der behov 

for at evaluere dette program på grundlag 

af oplysninger, der er tilvejebragt via 

specifikke overvågningskrav, samtidig med 

at overregulering og administrative byrder 

undgås, navnlig for medlemsstaterne. I den 

forbindelse kan eksempler på ansøgere og 

støttemodtagere, som måske ikke har 

tilstrækkeligt med ressourcer og personale 

til at opfylde overvågnings- og 

rapporteringskravene, forstås som 

civilsamfundsorganisationer, lokale 

offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets 

parter osv. Disse krav kan eventuelt 

omfatte målbare indikatorer, hvormed der 

kan samles dokumentation om 

programmets praktiske virkninger. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 2 Artikel 2 

Programmets mål Programmets mål 

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 demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder som nedfældet i artikel 2 i 

TEU, navnlig ved at støtte og opbygge 

civilsamfundsorganisationers kapacitet på 

lokalt, regionalt, nationalt og 

transnationalt plan med henblik på at 

bevare åbne, rettighedsbaserede, 

demokratiske, lige og inklusive samfund. 

2. Inden for det overordnede mål 

fastlagt i stk. 1 har programmet følgende 

2. Inden for det overordnede mål 

fastlagt i stk. 1 har programmet følgende 
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specifikke mål, som svarer til følgende 

indsatsområder: 

specifikke mål, som svarer til følgende 

indsatsområder: 

a) at fremme ligestilling og rettigheder 

(indsatsområdet for ligestilling og 

rettigheder), 

a) at fremme ligestilling og rettigheder 

(indsatsområdet for ligestilling og 

rettigheder), 

b) at fremme borgernes engagement 

og deltagelse i Unionens demokratiske liv 

(indsatsområdet for borgernes engagement 

og deltagelse) og 

b) at fremme borgernes engagement 

og deltagelse i Unionens demokratiske liv 

(indsatsområdet Europa for Borgerne). 

c) at bekæmpe vold (indsatsområdet 

Daphne). 

c) at bekæmpe alle former for vold 

(indsatsområdet Daphne). 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 3 Artikel 3 

Indsatsområdet for ligestilling og 

rettigheder  

Indsatsområdet for ligestilling og 

rettigheder  

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets 

fokus være at: 

Inden for det generelle mål, der er fastsat 

i artikel 2, stk. 1, og inden for det 

specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 

2, litra a), skal programmets fokus være at: 

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, 

social, kulturel eller etnisk oprindelse, 

religion eller tro, handicap, alder, sprog 

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, samtidig med at 

medlemsstaternes forfatningsmæssige 

bestemmelser respekteres 

b) beskytte og fremme børns 

rettigheder, handicappedes rettigheder, 

unionsborgerskabet og retten til beskyttelse 

af personoplysninger. 

b) beskytte og fremme børns 

rettigheder, handicappedes rettigheder, 

unionsborgerskabet og retten til beskyttelse 

af personoplysninger. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 4 Artikel 4 

Indsatsområdet for borgernes engagement 

og deltagelse 

Indsatsområdet Europa for borgerne 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets 

fokus være at: 

Inden for det generelle mål, der er fastsat 

i artikel 2, stk. 1, og inden for det 

specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 

2, litra b), skal programmets fokus være at: 

a) øge borgernes forståelse af 

Unionen, dens historie, kulturarv og 

mangfoldighed 

a) øge borgernes forståelse af 

Unionen, dens historie, kulturarv og 

mangfoldighed 

b) fremme interaktion og samarbejde 

mellem borgerne i forskellige lande og 

demokratisk engagement og aktivt 

medborgerskab, således at borgere og 

repræsentative sammenslutninger får 

mulighed for at give udtryk for deres 

opfattelser angående alle Unionens 

arbejdsområder. 

b) fremme interaktion og samarbejde 

mellem borgerne i forskellige lande 

fremme demokratisk engagement og aktivt 

medborgerskab, ved at borgere og 

repræsentative sammenslutninger får 

mulighed for at give udtryk for deres 

opfattelser angående alle Unionens 

arbejdsområder med det formål at øge 

forståelsen for et pluralistisk og 

participatorisk demokrati, 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 5 Artikel 5 

Indsatsområdet Daphne Indsatsområdet Daphne 

Inden for det specifikke mål, der er fastsat i 

artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmets 

fokus være at: 

Inden for det generelle mål, der er fastsat 

i artikel 2, stk. 1, og inden for det 

specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 

2, litra c), skal programmets fokus være at: 

a) forebygge og bekæmpe alle former 

for vold mod børn, unge og kvinder samt 

a) forebygge og bekæmpe alle former 

for vold mod børn, unge og kvinder samt 
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vold mod andre risikogrupper vold mod andre risikogrupper, herunder 

gennem uddannelse 

b) støtte og beskytte ofrene for denne 

vold. 

b) støtte og beskytte ofrene for denne 

vold og sikre samme beskyttelsesniveau i 

hele EU, bl.a. ved at lette adgang til 

domstolene, adgang til støttetjenester for 

ofre og adgang til politianmeldelse for 

alle ofre for vold. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Programmet kan yde finansiering i 

enhver af de former, der er fastsat i 

finansforordningen. 

2. Programmet kan gennem 

aktivitetstilskud og flerårige driftstilskud 

yde finansiering i enhver af de former, der 

er fastlagt i finansforordningen, herunder 

anvendelse af faste beløb, 

enhedsomkostninger, faste satser og 

kaskadetilskud. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Mulige tiltag Mulige tiltag 

Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af et 

specifikt mål som omhandlet i artikel 2, 

kan modtage støtte efter denne forordning. 

Der kan navnlig ydes støtte til aktiviteter, 

der er opregnet i bilag I. 

Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af det 

generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 

1, eller til virkeliggørelsen af et af de i 

artikel 2, stk. 2, omhandlede specifikke 

mål, kan modtage støtte efter denne 

forordning. Der kan navnlig ydes støtte til 

aktiviteter, der er opregnet i bilag I. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 9 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 9a 

 Aktiviteter, som er berettigede til at 

modtage finansiering 

 De generelle og specifikke mål for 

programmet, jf. artikel 2, vil navnlig blive 

gennemført, men ikke udelukkende, ved at 

støtte følgende aktiviteter, der 

gennemføres af en eller flere 

støtteberettigede enheder: 

 a) bevidstgørelse, offentlig uddannelse, 

fremme og udbredelse af oplysninger for 

at øge viden om politikker, principper og 

rettigheder på områder omfattet af 

programmet 

 b) gensidig læring gennem udveksling af 

god praksis mellem interessenterne med 

henblik på at forbedre viden, gensidig 

forståelse, demokratisk engagement og 

aktivt medborgerskab  

 c) analytiske overvågnings- og 

rapporteringsaktiviteter samt fremmende 

aktiviteter med henblik på at forbedre 

forståelsen af situationen i 

medlemsstaterne og på EU-plan inden for 

de områder, der er omfattet af 

programmet, samt at forbedre 

gennemførelsen af EU-retten, Unionens 

politikker og fælles EU-værdier i 

medlemsstaterne, herunder f.eks. 

indsamling af data og statistikker, 

udvikling af fælles metoder og, når det 

skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer 

eller benchmarks, undersøgelser, 

forskning, analyser og rundspørger, 

evalueringer, konsekvensanalyse, 

udarbejdelse og offentliggørelse af 

vejledninger, rapporter og 

uddannelsesmateriale 

 d) uddannelse af relevante interessenter 

med henblik på at forbedre deres 

kendskab til politikker og rettigheder på 

de omfattede områder og styrkelse af de 

relevante interessenters evne til at slå til 
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lyd for politikker og rettigheder på de 

omfattede områder 

 e) fremme af offentlighedens kendskab til 

og forståelse af risici, regler, garantier og 

rettigheder i forbindelse med beskyttelse 

af personoplysninger, privatlivets fred og 

den digitale sikkerhed samt håndtering af 

falske nyheder og målrettede oplysninger 

gennem oplysning, uddannelse, 

undersøgelser og overvågningsaktiviteter 

 f) samling af europæere af forskellige 

nationaliteter og kulturer ved at give dem 

mulighed for at deltage i 

venskabsbysamarbejdsaktiviteter og -

projekter 

 g) opmuntring til og fremme af aktiv 

inkluderende deltagelse i opbygningen af 

en mere demokratisk Union samt 

udbredelse af kendskab til og fremme og 

beskyttelse af rettigheder og værdier via 

støtte til civilsamfundsorganisationer 

 h) finansiering af den tekniske og 

organisatoriske støtte til gennemførelse af 

forordning [(EU) nr. 211/2011], således at 

borgernes mulighed for at udøve deres ret 

til at iværksætte og støtte europæiske 

borgerinitiativer understøttes 

 i) støtte til civilsamfundsorganisationer, 

der på alle niveauer er aktive på områder, 

som er omfattet af programmet, samt 

udvikling af europæiske netværks og 

civilsamfundsorganisationers kapacitet til 

at bidrage til udvikling, bevidstgørelse og 

overvågning af gennemførelsen af EU-

retten, politiske mål, værdier og strategier 

 j) fremme af kendskabet til programmet 

og formidling og overførsel af de 

resultater, der opnås hermed, og fremme 

af borgernes og civilsamfundets 

kontaktflader, bl.a. ved at oprette og støtte 

uafhængige programkontorer 

 k) styrkelse af kapaciteten og 

uafhængigheden hos 

menneskerettighedsforkæmpere og 

civilsamfundsorganisationer, der 

overvåger situationen med hensyn til 
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retsstatsprincippet og støtteaktioner på 

lokalt, regionalt, nationalt og 

tværnationalt plan  

 l) støtte til forsvar af whistleblowere, 

herunder initiativer og foranstaltninger til 

etablering af sikre kanaler for 

rapportering inden for organisationer og 

til offentlige myndigheder eller andre 

relevante organer samt foranstaltninger 

til at beskytte whistleblowere mod 

afskedigelse, degradering eller andre 

former for gengældelse, herunder gennem 

information og uddannelse for relevante 

offentlige myndigheder og interessenter 

 m) støtte af initiativer og foranstaltninger 

til fremme og beskyttelse af mediefrihed 

og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet 

til nye udfordringer såsom nye medier og 

bekæmpelse af hadefuld tale 

 n) støtte og kapacitetsopbygning for 

civilsamfundsorganisationer, der er aktive 

inden for fremme og overvågning af 

integritet og korruption samt 

gennemsigtighed og ansvarlighed hos de 

offentlige myndigheder 

 o) støtte til civilsamfundsorganisationer, 

der er aktive inden for området beskyttelse 

og fremme af grundlæggende rettigheder, 

herunder støtte til tiltag, der skal øge 

bevidstheden om grundlæggende 

rettigheder og bidrage til uddannelse i 

menneskerettigheder. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Evalueringsudvalget kan 

sammensættes af eksterne eksperter. 

2. Evalueringsudvalget kan 

sammensættes af eksterne eksperter. Der 

sikres kønsmæssig balance ved 

sammensætningen af 

evalueringsudvalget.  
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Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 14 Artikel 14 

Overvågning og rapportering Overvågning og rapportering 

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, som skal rapporteres 

vedrørende programmets fremskridt med 

hensyn til opfyldelsen af de specifikke 

målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II. 

De data, der indsamles med henblik på 

overvågning og rapportering, skal, hvor 

det er relevant, opdeles efter køn, alder, 

uddannelsesmæssig baggrund og andre 

relevante faktorer . 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

programmets fremskridt med hensyn til at 

opfylde målsætningerne tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 16 med henblik på at udarbejde 

bestemmelser for en overvågnings- og 

evalueringsramme, herunder ved hjælp af 

ændringer af bilag II med henblik på om 

nødvendigt at revidere og supplere 

indikatorerne. 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

programmets fremskridt med hensyn til at 

opfylde målsætningerne tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 16 med henblik på at udarbejde 

bestemmelser for en overvågnings- og 

evalueringsramme, herunder ved hjælp af 

ændringer af bilag II med henblik på om 

nødvendigt at revidere og supplere 

indikatorerne. 

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. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

og medlemsstaterne forholdsmæssige 

rapporteringskrav. Kommissionen stiller 

brugervenlige formater til rådighed og 

sørger for orientering og støtte, særligt til 

ansøgere og støttemodtagere, som måske 

ikke har de nødvendige ressourcer og 

personale til at opfylde 

rapporteringskravene. 
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Artikel 15 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. Kommissionen offentliggør 

evalueringen og gør den let tilgængelig 

ved at offentliggøre den på sit websted. 
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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. Kommissionen 

sikrer også et tidligt samarbejde og 

drøftelser med Europa-Parlamentet og 

Rådet, nemlig ved at dele alle dokumenter 

med dem på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, herunder 

udkastene til delegerede retsakter, og ved 

at give systematisk adgang for eksperter 

fra Europa-Parlamentet og Rådet til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper. 

Med henblik herpå skal Europa-

Parlamentet og Rådet modtage 

planlægning for de kommende måneder 

og indbydelser til alle ekspertmøder. 
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Artikel 16 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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5. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom, uden at det berører EU-borgernes 

og andre interessenters mulighed for at 

tilkendegive deres holdning til udkastet til 

den pågældende delegerede retsakt i løbet 

af en periode på fire uger. Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget kan høres om 

tekstudkastet. 
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Artikel 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 Artikel 18 

Information, kommunikation og offentlig 

omtale 

Information, kommunikation og offentlig 

omtale 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden. 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden. 

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 på 

lokalt, regionalt og nationalt plan samt på 

EU-plan 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. 

 2a. Hver medlemsstat opretter et 

uafhængigt nationalt kontaktpunkt, som 

har til opgave at give interessenter og 

støttemodtagere vejledning, praktisk 

information og bistand vedrørende alle 
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aspekter af programmet og dets 

ansøgningsprocedure. 
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Bilag I 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bilag I Bilag I 

Programmets aktiviteter Programmets aktiviteter 

De specifikke mål for programmet, som er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive 

videreført, navnlig gennem støtte til 

følgende aktiviteter: 

Det generelle mål, der er fastsat i artikel 

2, stk. 1, og de specifikke mål for 

programmet, som er omhandlet i artikel 2, 

stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem 

støtte til følgende aktiviteter: 

a) bevidstgørelse og udbredelse af 

oplysninger for at øge viden om politikker 

og rettigheder på områder omfattet af 

programmet 

a) bevidstgørelse, offentlig 

uddannelse og udbredelse af oplysninger 

for at øge viden om politikker og 

rettigheder på områder omfattet af 

programmet 

b) gensidig læring gennem udveksling 

af god praksis mellem interessenterne med 

henblik på at forbedre viden, gensidig 

forståelse, demokratisk engagement og 

aktivt medborgerskab 

b) gensidig læring gennem udveksling 

af god praksis mellem interessenterne med 

henblik på at forbedre viden, gensidig 

forståelse, demokratisk engagement og 

aktivt medborgerskab 

c) analytiske og 

overvågningsrelaterede aktiviteter1 for at få 

en bedre forståelse af situationen i 

medlemsstaterne og på EU-plan på de 

områder, der er omfattet af programmet, 

samt for at forbedre gennemførelsen af 

EU's lovgivning og politikker 

c) analytiske og 

overvågningsrelaterede aktiviteter, 

rapporteringsaktiviteter og fremmende 

aktiviteter1 for at få en bedre forståelse af 

situationen i medlemsstaterne og på EU-

plan på de områder, der er omfattet af 

programmet, samt for at forbedre 

gennemførelsen af EU's lovgivning og 

politikker 

d) uddannelse af de relevante 

interessenter med henblik på at øge deres 

viden om politikker og rettigheder på de 

pågældende områder 

d) uddannelse af de relevante 

interessenter med henblik på at øge deres 

viden om politikker og rettigheder på de 

pågældende områder og styrkelse af deres 

evne til at slå til lyd for disse politikker og 

rettigheder 

e) udvikling og vedligeholdelse af 

IKT-værktøjer 

e) udvikling og vedligeholdelse af 

IKT-værktøjer 
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 ea) fremme af offentlighedens 

kendskab til og forståelse af risici, regler, 

garantier og rettigheder i forbindelse med 

beskyttelse af personoplysninger, 

privatlivets fred og den digitale sikkerhed 

samt håndtering af falske nyheder og 

målrettede oplysninger gennem oplysning, 

uddannelse, undersøgelser og 

overvågningsaktiviteter 

f) styrkelse af borgernes viden om 

europæisk kultur og historie og af deres 

historiske bevidsthed samt deres 

tilhørsforhold til Unionen 

f) styrkelse af borgernes viden om 

europæisk kultur og historie og af deres 

historiske bevidsthed samt deres 

tilhørsforhold til Unionen 

g) samling af europæere af forskellige 

nationaliteter og kulturer ved at give dem 

mulighed for at deltage i 

venskabsbysamarbejde 

g) samling af europæere af forskellige 

nationaliteter og kulturer ved at give dem 

mulighed for at deltage i 

venskabsbysamarbejde 

h) opmuntring til og fremme af aktiv 

deltagelse i opbygningen af en mere 

demokratisk Union samt udbredelse af 

kendskab til rettigheder og værdier via 

støtte til civilsamfundsorganisationer 

h) opmuntring til og fremme af aktiv 

og inklusiv deltagelse i opbygningen af en 

mere demokratisk Union samt udbredelse 

af kendskab til rettigheder og værdier via 

støtte til civilsamfundsorganisationer, 

herunder på lokalt, regionalt, nationalt og 

tværnationalt plan, der overvåger 

situationen med hensyn til 

retsstatsprincippet og respekten for de 

grundlæggende rettigheder i en 

medlemsstat 

 ha) ny styrkelse af borgernes 

bevidsthed om de rettigheder og 

forpligtelser, der følger af 

unionsborgerskabet, herunder retten til at 

rejse, arbejde, studere og bo i en anden 

medlemsstat, gennem 

informationskampagner 

 hb) ny specialuddannelse for personer, 

der arbejder i den offentlige sektor i én 

medlemsstat, i rettighederne og 

forpligtelserne for borgere i andre 

medlemsstater, der bor, arbejder, studerer 

eller rejser i sidstnævnte, samt uddannelse 

i foranstaltninger til at garantere 

respekten for disse rettigheder 

i) finansiering af den tekniske og 

organisatoriske støtte til gennemførelse af 

forordning [(EU) nr. 211/2011], således at 

i) finansiering af den tekniske og 

organisatoriske støtte til gennemførelse af 

forordning [(EU) nr. 211/2011], således at 
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borgernes mulighed for at udøve deres ret 

til at iværksætte og støtte europæiske 

borgerinitiativer understøttes 

borgernes mulighed for at udøve deres ret 

til at iværksætte og støtte europæiske 

borgerinitiativer understøttes 

j) styrkelse af de europæiske netværks 

evne til at fremme og videreudvikle EU-

retten og EU's politiske mål og strategier 

samt støtte til 

civilsamfundsorganisationer, som er 

aktive på de områder, der er omfattet af 

programmet  

j) styrkelse af de europæiske netværks 

evne til at fremme og videreudvikle EU-

retten og EU's politiske mål og strategier 

k) fremme af kendskabet til 

programmet og formidling og overførsel af 

resultater samt fremme af opsøgende 

borgeroplysning, bl.a. ved at oprette og 

støtte programkontorer/nationale 

kontaktnetværk. 

k) fremme af kendskabet til 

programmet og formidling og overførsel af 

de resultater, der opnås hermed, og 

fremme af borgernes kontaktflader, bl.a. 

ved at oprette og støtte 

programoplysning/nationale 

kontaktnetværk 

 ka) styrkelse af kapaciteten og 

uafhængigheden hos 

civilsamfundsorganisationer og 

menneskerettighedsforkæmpere på lokalt, 

regionalt, nationalt og tværnationalt plan, 

der overvåger situationen med hensyn til 

retsstatsprincippet og respekten for de 

grundlæggende rettigheder i en 

medlemsstat; 

 kb) nye bestemmelser om beskyttelse 

af whistleblowere, herunder 

foranstaltninger til etablering af sikre 

kanaler for rapportering inden for 

organisationer og til offentlige 

myndigheder eller andre relevante 

organer 

 kc) ny fremme og beskyttelse og støtte 

af mediefrihed og -pluralisme og 

opbyggelse af kapacitet til nye 

udfordringer såsom nye medier og 

bekæmpelse af hadefuld tale 

 kd) kapacitetsopbygning for offentlige 

myndigheder for at forbedre deres 

gennemsigtighed og ansvarlighed og 

samtidig styrkelse af 

civilsamfundsorganisationer, der er aktive 

med hensyn til at fremme og overvåge 

disse offentlige myndigheders 

gennemsigtighed og ansvarlighed. 
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_________________ _________________ 

1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 

indsamling af data og statistikker; 

udvikling af fælles metoder og, når det 

skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer 

eller benchmarks; undersøgelser, 

forskning, analyser og rundspørger; 

evalueringer; konsekvensanalyse; 

udarbejdelse og offentliggørelse af 

vejledninger, rapporter og 

uddannelsesmateriale. 

1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 

indsamling af data og statistikker, 

udvikling af fælles metoder og, når det 

skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer 

eller benchmarks; undersøgelser, 

forskning, analyser og rundspørger; 

evalueringer, konsekvensanalyse, 

udarbejdelse og offentliggørelse af 

vejledninger, rapporter og 

uddannelsesmateriale. 
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