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I. INLEDNING

1. Den 28 augusti 1998 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett förslag

till beslut om antagande av gemenskapens åtgärdsprogram "Ungdom" (dok. 10945/98 JEUN

24 SOC 305 EDUC 56 CODEC 432 – KOM(1998) 331 slutlig + COR 1 (en)).

2. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sina yttranden den 15 oktober respektive den 5

november 1998.

2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 19 november 1998.

4. Den 30 november 1998 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett

ändrat förslag (dok. 13628/98 JEUN 60 SOC 466 EDUC 102 CODEC 661 –

KOM (1998) 695 slutlig – 98/0197 (COD)).

5. Den 28 juni antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251

i EG-fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Förslaget syftar, genom inrättandet av ett gemenskapsprogram för ungdom, till att göra det

möjligt för ungdomar att skaffa sig kunskaper, kompetens och färdigheter samt att på ett

ansvarsfullt sätt utöva sitt medborgarskap för att underlätta en aktiv integrering i samhället.

1. Allmänna synpunkter

I sin gemensamma ståndpunkt godkände rådet i huvudsak innehållet i kommissionens förslag

samtidigt som rådet gjorde vissa, enligt rådets åsikt önskvärda, ändringar.
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2. Särskilda synpunkter

2.1 Rådets ändringar av kommissionens förslag

2.1.1 Programmets finansiella anslag

Rådet ansåg att en finansieringsram på 350 miljoner euro för programmet gör det

möjligt att förena en önskan om att programmets mål skall kunna uppnås och att

det görs en rättvis fördelning av de disponibla resurserna under en period som

kännetecknas av betydande ekonomiska restriktioner.

2.1.2 Ordningsföljden för åtgärderna

Rådet ansåg det vara lämpligt (liksom Europaparlamentet i ett av sina

ändringsförslag) att kasta om ordningen för de två första åtgärder som anges i

artikel 3, så att "Ungdom för Europa" kommer först och därefter "Europeisk

volontärtjänst". Rådet ansåg nämligen att denna åtgärd, på grund av att den

existerat längre och haft mycket stor framgång, har gjort sig förtjänt av att

nämnas först.

2.1.3 Medlemsstaternas åtaganden för att undanröja hindren för rörlighet

Rådet ändrade lydelsen av den mening som refererar till detta åtagande för att

den i stort skall överensstämma med liknande bestämmelser i programmet

"Europeisk volontärtjänst".

2.1.4 Programkommitténs karaktär

Med tanke på beslutets tillämpningsområde och de komplexa åtgärder som ingår i

programmet, ansåg rådet att en programkommitté av typ II b (i stället för II a som

kommissionen föreslog) är lämpligare, enligt modellen i beslutet om

kommittéförfarande av den 13 juli 1987.
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2.2 Europaparlamentets ändringsförslag

2.2.1. Av kommissionen godtagna ändringsförslag

Kommissionen godtog ordagrant, delvis eller till innebörden, 36 av

Europaparlamentets 61 ändringsförslag.

2.2.2. Av rådet godtagna ändringsförslag

Rådet godtog ordagrant, delvis eller till innebörden, ett ändringsförslag som har

lagts fram av Europaparlamentet men inte godtagits av kommissionen

(ändringsförslag 23) samt 21 av de ändringsförslag som kommissionen godtagit

(nr 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 28, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 46).

2.2.3 Ändringsförslag som inte godtogs av rådet

Förutom de ändringsförslag som inte godtagits av kommissionen, godkände rådet

inte följande ändringsförslag:

2.2.3.1 Ändringsförslag som helt eller delvis ligger utanför programmets
tillämpningsområde (nr 8, 18, 26)

Rådet ansåg att dessa ändringsförslag inte omfattas eller endast till

en del omfattas av beslutets tillämpningsområde.

2.2.3.2 Ändringsförslag som ger upphov till svårigheter när det gäller
tillämpningen av subsidiaritetsprincipen (nr 2, 6, 9, 52)

Rådet ansåg att dessa ändringsförslag inte verkar överensstämma

helt med subsidiaritetsprincipen.
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2.2.3.3 Ändringsförslag som inte ger några väsentliga bidrag till texten, eller
som överlappar befintliga bestämmelser, eller som förefaller
irrelevanta (nr 4, 17, 22, 49)

Rådet ansåg att ändringsförslag 22 inte bidrar med något närmare

klargörande av texten till beslutet och att preciseringarna i

ändringsförslag 49 är svårförståeliga. Rådet anser dessutom att

ändringsförslag 4 i stor utsträckning överlappar innehållet i

ändringsförslagen 5 och 10, vilka rådet har tagit upp och infogat

i texten till beslutet. Rådet påpekar slutligen att ändringsförslag 17 i sin

nuvarande lydelse är oklar, eftersom det bygger på att det måste

göras en särskild tolkning av vissa bestämmelser i artikel 149 i

fördraget.

2.2.3.4 Ändringsförslag som underförstått skulle kunna syfta till en
harmonisering inom området för sociala förmåner och läkarvård
(nr 29)

Rådet ansåg att detta ändringsförslag skulle kunna tolkas på så sätt

att samordning mellan de berörda medlemsstaterna i praktiken skulle

leda till en harmonisering av bestämmelserna om sociala förmåner

och läkarvård.

2.2.3.5 Ändringsförslag angående undanröjande av hinder för rörlighet (nr 31)

Rådet ansåg att den lydelse rådet valt för artikel 5.4 är lämpligare än

den i ändringsförslaget. Rådet har nämligen använt ungefär den

lydelsen i en liknande bestämmelse i programmet "Europeisk

volontärtjänst" (jfr punkt 2.1.3 ovan).
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2.2.3.6 Ändringsförslag om samordningen mellan initiativ när det gäller
information samt spridning av resultat och liknande åtgärder som
fastställts i programmen Leonardo och Sokrates (nr 57)

Rådet anser att införandet av detta ändringsförslag i texten skulle ge

upphov till avsevärda praktiska svårigheter vid genomförandet.

2.2.3.7 Ändringsförslag om inrättande av en struktur inriktad på att höja värdet
på projekt för ungdomar, information och dokumentation om
ungdomar samt dialogen med samtliga ungdomar (nr 59)

Rådet godkände inte ändringsförslaget eftersom det anser att det är

programkommitténs uppgift att ta denna typ av initiativ.

III. SLUTSATSER

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt är en välbalanserad text som

innehåller de väsentliga beståndsdelarna i kommissionens förslag samtidigt som

ändringar (vilka delvis härrör från Europaparlamentets ändringsförslag) har tillförts som

torde förbättra texten.

___________________














