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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet vedtog den 15. december 2010 en beslutning om "grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse" (P7_TA(2010)0483). I beslutningen opfordrede Europa-Parlamentet 
Kommissionen til "at udnævne 2013 til det europæiske år for medborgerskab for at sætte 
skub i debatten om EU-borgerskab og oplyse EU's borgere om deres rettigheder, navnlig de 
nye rettigheder, der er en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden".
Kommissionen har nu efterkommet dette krav fra Parlamentet med dets forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om borgernes Europaår (2013) (KOM(2011)0489). 
Retsgrundlag
Kommissionen har som retsgrundlag for dette forslag valgt artikel 21, stk. 2, i TEUF, som 
fastsætter, at såfremt en handling fra Unionens side viser sig påkrævet for at nå dette mål 
(enhver EU-borgers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område), kan 
Europa-Parlamentet og Rådet vedtage bestemmelser, der skal gøre det lettere at udøve disse 
rettigheder. Beslutningen herom træffes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure. 
De resterende artikler i traktaten giver ikke denne direkte mulighed for handling, og hvis de 
gør, som det er tilfældet i artikel 25 i TEUF, stilles der krav om en særlig 
lovgivningsprocedure.
Problemet med det valgte retsgrundlag er imidlertid, at aktiviteterne hovedsageligt er rettet 
mod retten til fri bevægelighed på bekostning af de resterende borgerrettigheder, især 
borgerrettighederne indeholdt i Lissabontraktaten, som Parlamentet anmodede om i sin 
beslutning. Det skal derfor klart fremgå af beslutningen, at retten til fri bevægelighed ikke kan 
udøves på behørig vis, hvis den ikke er forbundet med de europæiske borgeres andre 
rettigheder: de politiske, økonomiske og sociale rettigheder.
Aktivitet
Handlingsprogrammets anvendelsesområde skal udvides til at omfatte alle rettigheder 
forbundet med unionsborgerskab samt fremme et aktivt og deltagende borgerskab. 
Borgernes Europaår skal ikke blot fokusere på at oplyse borgerne om deres eksisterende 
rettigheder, men ligeledes give borgerne selv mulighed for at give udtryk for deres 
bekymringer og idéer samt om nye rettigheder, som de måtte finde nødvendige. Det skal 
styrke og fremme aktivt og deltagende unionsborgerskab på alle niveauer og på hvert eneste 
trin i beslutningsprocessen. Med henblik herpå og for at sikre, at de opnåede resultater for året 
bliver vedvarende, bør der overvejes idéer til udvikling af en struktureret ramme for den 
europæiske civile dialog, udvikling af et holistisk begreb for borgerskab og etablering af et 
permanent kontor for en særlig repræsentant for borgernes deltagelse i Den Europæiske 
Union, som bl.a. skal overvåge og rapportere om medlemsstatens og borgernes synspunkter 
om borgernes engagement og deltagelse samt fremsætte forslag til yderligere forbedringer.
De internetbaserede medier giver god mulighed for interaktiv kommunikation, men der er 
ligeledes behov for møder, hvor borgerne kan mødes ansigt til ansigt med beslutningstagerne. 
Civilsamfundets organisationer er fremragende samarbejdspartnere i forbindelse med 
organisering af aktiviteter og initiativer som disse på europæisk, nationalt og lokalt plan. 
Medlemsstaternes rolle er afgørende for, at borgernes Europaår bliver en succes. Alle 
relevante interessenter skal være involveret i forberedelserne og gennemførelsen af 
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Europaåret. En særlig målgruppe bør være unge mennesker.
Tidspunktet for afholdelse af Europaåret lige før valget til Europa-Parlamentet understreger 
betydningen af at fremhæve valgrettighederne. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at borgerne har 
kendskab til deres stemmeret. De skal ligeledes være overbevist om, at deres stemme har 
betydning for deres liv. Der skal organiseres kampagner sammen med Europa-Parlamentet og 
de europæiske politiske partier.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved artikel 20, stk. 1, i traktaten 
indføres et unionsborgerskab, som er et 
supplement til det nationale 
statsborgerskab i medlemsstaterne, og det 
fastsættes, at unionsborgerskab har enhver, 
der er statsborger i en medlemsstat. I 
artikel 20, stk. 2, specificeres, at 
unionsborgere har de rettigheder og er 
underlagt de pligter, der er indeholdt i 
traktaterne, og de har bl.a. ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Unionsborgeres ret til fri 
bevægelighed og ophold er yderligere 
nedfældet i artikel 21 i traktaten. 

(1) Ved artikel 20, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) indføres et unionsborgerskab, som 
er et supplement til det nationale 
statsborgerskab i medlemsstaterne, og det 
fastsættes, at unionsborgerskab har enhver, 
der er statsborger i en medlemsstat. I 
artikel 20, stk. 2, specificeres, at 
unionsborgere har de rettigheder og er 
underlagt de pligter, der er indeholdt i 
traktaterne, og de har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område, ret til at stemme og opstille som 
kandidat ved valg til Europa-Parlamentet 
og ved kommunalvalg i bopælslandet 
under de samme betingelser som 
statsborgere i den pågældende 
medlemsstat, retten til i de i tredjelande, 
hvor den medlemsstat, som de er 
statsborgere i, ikke er repræsenteret, at 
nyde beskyttelse hos enhver medlemsstats 
diplomatiske og konsulære myndigheder 
på samme vilkår som statsborgere i denne 
medlemsstat, samt ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet og til 
at henvende sig til Den Europæiske 
Ombudsmand samt til Unionens 
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institutioner og rådgivende organer på et 
af traktaternes sprog og få svar på samme 
sprog. De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er yderligere 
nedfældet i artikel 21, 22, 23 og 24 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 25 i TEUF bestemmes det, at 
Kommissionen hvert tredje år aflægger 
rapport om gennemførelsen af 
bestemmelserne om unionsborgerskabet 
og endvidere giver lovgivere mulighed for 
at styrke eller supplere de rettigheder, som 
er angivet i artikel 20, stk. 2, i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med Lissabontraktatens ikrafttræden 
styrkedes unionsborgerskabets status og 
supplerede det rettighedskompleks, der er 
knyttet til unionsborgerskabet, med en ny 
rettighed, borgerinitiativet, hvorefter en 
million unionsborgere kan opfordre 
Kommissionen til at fremlægge et forslag 
inden for hvert af EU's 
kompetenceområder.

(2) Med Lissabontraktatens ikrafttræden 
styrkedes unionsborgerskabets status og 
supplerede det rettighedskompleks, der er 
knyttet til unionsborgerskabet, særlig med 
indførelsen af nye rettigheder, herunder
borgerinitiativet, hvorefter en million 
unionsborgere kan opfordre Kommissionen 
til at fremlægge et forslag inden for hvert 
af EU's kompetenceområder. I henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 
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februar 2011 om borgerinitiativer1 finder 
borgerinitiativet anvendelse fra den 1. 
april 2012. 
________________
1 EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret sætter Unionen 
"mennesket i centrum for sit virke med 
indførelsen af unionsborgerskabet og 
skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed". I afsnit V i 
charteret anføres borgernes rettigheder, og 
i artikel 45 i charteret anføres, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret sætter Unionen 
"mennesket i centrum for sit virke med 
indførelsen af unionsborgerskabet og 
skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed". I afsnit V i 
charteret anføres borgernes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Et aktivt og deltagende 
unionsborgerskab omfatter ligeledes 
vigtige principper som adgang til 
oplysninger, gennemsigtighed, 



PA\890938DA.doc 7/17 PE480.795v01-00

DA

demokratisk deltagelse og repræsentation, 
beslutningstagning så tæt som muligt på 
borgerne, beskyttelse mod alle former for 
diskrimination samt fremme af lighed og 
integration af minoritetsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Derfor sættes i Stockholmprogrammet 
borgeren i centrum for EU's politik inden 
for området frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Programmets tiltag er 
koncentreret om at "opbygge borgernes 
Europa", herunder at sikre borgerne, at de 
kan udøve retten til fri bevægelighed fuldt 
ud.

(4) Derfor sættes i Stockholmprogrammet 
borgeren i centrum for EU's politik inden 
for området frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Programmets tiltag er 
koncentreret om at "opbygge borgernes 
Europa".

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på 
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne. 
Samtidig er fri bevægelighed en 
forudsætning og et incitament for borgerne 
til at udøve en række rettigheder, de er 
sikret i EU-lovgivningen, herunder retten 
til som forbruger at have adgang til varer 

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på 
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne. 
Samtidig er fri bevægelighed en 
forudsætning og et incitament for borgerne 
til at udøve en række rettigheder, de er 
sikret i EU-lovgivningen, herunder retten 
til som forbruger at have adgang til varer 
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og tjenesteydelser eller rettigheder som 
passagerer og turister. At fremme den fri 
bevægelighed kan derfor forbedre 
borgernes muligheder for at drage fordel af 
det indre marked fuldt ud og samtidig være 
en vigtig drivkraft for vækst.

og tjenesteydelser eller rettigheder som 
passagerer, beboere, studerende og 
turister. At fremme den fri bevægelighed 
kan derfor forbedre borgernes muligheder 
for at drage fordel af det indre marked fuldt 
ud og samtidig være en vigtig drivkraft for 
vækst. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I rapporten om unionsborgerskab 2010 
om "Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder" indkredsede 
Kommissionen de største hindringer, 
europæerne står over for i deres dagligliv, 
når de vil gøre brug af deres rettigheder 
som unionsborgere, især i 
grænseoverskridende situationer, og 
Kommissionen opstillede 25 konkrete 
foranstaltninger for at fjerne disse 
hindringer. En af hindringerne angives at 
være mangel på information. 
Kommissionen konkluderede i rapporten 
om unionsborgerskab 2010, at 
unionsborgerne forhindres i at gøre brug af 
deres rettigheder, fordi de ikke kender 
dem, og bebudede, at den vil fremskynde 
formidlingen af information til 
unionsborgerne om deres rettigheder, 
herunder især retten til fri bevægelighed.

(10) I rapporten om unionsborgerskab 2010 
om "Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder" indkredsede 
Kommissionen de største hindringer, 
europæerne står over for i deres dagligliv, 
når de vil gøre brug af deres rettigheder 
som unionsborgere, især i 
grænseoverskridende situationer, og 
Kommissionen opstillede 25 konkrete 
foranstaltninger for at fjerne disse 
hindringer. En af hindringerne angives at 
være mangel på information. 
Kommissionen konkluderede i rapporten 
om unionsborgerskab 2010, at 
unionsborgerne forhindres i at gøre brug af 
deres rettigheder, fordi de ikke kender 
dem, og bebudede, at den vil fremskynde 
formidlingen af information til 
unionsborgerne om deres rettigheder, 
herunder især retten til fri bevægelighed. 
For at øge borgernes bevidsthed skal 
udbredelsen af denne information 
foreligge på alle EU’s sprog og være rettet 
mod og tilgængelig for alle borgere, 
herunder gennem anvendelse af digitale 
kommunikationsværktøjer og sociale 
netværk.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Især bør unionsborgere, som overvejer 
at benytte sig af deres ret til fri 
bevægelighed, oplyses om deres ret til at 
erhverve eller bevare rettigheder i 
spørgsmål om social sikring i henhold til 
EU-reglerne om koordinering af sociale 
sikringsordninger. Reglerne på området 
garanterer, at de ikke fortaber deres 
rettigheder i spørgsmål om social sikring, 
når de flytter inden for EU. De bør også 
oplyses om retten til at få anerkendt deres 
faglige kvalifikationer og om de sociale 
kompetencer og medborgerkompetencer, 
der indgår i den europæiske ramme for 
nøglekompetencer for livslang læring og 
som kan ruste dem til at deltage i 
samfundslivet fuldt ud og sætte dem i stand 
til at udøve de rettigheder, de har i henhold 
til EU-lovgivningen.

(13) Især bør unionsborgere, som overvejer 
at benytte sig af deres ret til fri 
bevægelighed, oplyses om deres ret til at 
erhverve eller bevare rettigheder i 
spørgsmål om social sikring i henhold til 
EU-reglerne om koordinering af sociale 
sikringsordninger. Reglerne på området 
garanterer, at de ikke fortaber deres 
rettigheder i spørgsmål om social sikring, 
når de flytter inden for EU. De bør også 
oplyses om retten til at få anerkendt deres 
faglige kvalifikationer og om de sociale 
kompetencer og medborgerkompetencer, 
der indgår i den europæiske ramme for 
nøglekompetencer for livslang læring og 
som kan ruste dem til at deltage i 
samfundslivet fuldt ud og sætte dem i stand 
til at udøve de rettigheder, de har i henhold 
til EU-lovgivningen. Der kan iværksættes 
særlige foranstaltninger for at gøre 
borgerne mere opmærksomme på deres 
ret til at udføre frivilligt arbejde, studere i 
udlandet, gennemføre praktikophold i en 
anden medlemsstat eller til at deltage i 
EU's udvekslingsprogrammer på 
uddannelsesområdet.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At øge borgernes bevidsthed om (16) Øget bevidsthed om fordelene ved 
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fordelene ved disse rettigheder, både for 
dem selv som enkeltpersoner og for 
samfundet som helhed, kan også bidrage til 
en stærkere fornemmelse af tilhørsforhold 
til Unionen.

borgerrettigheder, både for borgerne selv 
som enkeltpersoner og for samfundet som 
helhed, samt aktiv involvering af borgere i 
EU's demokratiske liv kan også bidrage til 
en stærkere fornemmelse af tilhørsforhold 
til Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Unge mennesker skal være en 
særlig målgruppe under borgernes 
Europaår. Skolerne spiller en særlig 
vigtig rolle i forbindelse med undervisning 
af borgerne om Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem bidrage til målet om at lette 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed.

Borgernes Europaår 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem bidrage til målet om 
deltagelsesdemokrati og lette udøvelsen af 
alle de rettigheder, som er knyttet til 
unionsborgerskabet.

Or. en



PA\890938DA.doc 11/17 PE480.795v01-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) At gøre borgerne mere bevidst om 
deres rettigheder, herunder om deres 
valgret og valgbarhed i den medlemsstat, 
hvor de har bopæl, er også vigtig med 
henblik på valget til Europa-Parlamentet i 
2014. Oplysningstiltagenes effekt bør 
forstærkes gennem tæt samordning og 
udnyttelse af synergieffekter mellem 
relevante foranstaltninger, der gennemføres 
af de øvrige EU-institutioner, især Europa-
Parlamentet, og medlemsstaterne forud for 
valget.

(19) At gøre borgerne mere bevidst om 
deres rettigheder, herunder om deres 
valgret og valgbarhed i den medlemsstat, 
hvor de har bopæl, er også vigtig med 
henblik på valget til Europa-Parlamentet i 
2014. Oplysningstiltagenes effekt bør 
forstærkes gennem tæt samordning og 
udnyttelse af synergieffekter mellem 
relevante foranstaltninger, der gennemføres 
af de øvrige EU-institutioner, især Europa-
Parlamentet, af europæiske politiske 
partier og fonde samt af medlemsstaterne 
forud for valget.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at kunne gøre de aktiviteter, der 
planlægges for gennemførelsesåret (2013) 
så virkningsfulde og ressourceeffektive 
som muligt, bør der gennemføres en række 
forberedende foranstaltninger under fuld 
overholdelse af artikel 49, stk. 6, i 
finansforordningen.

(20) For at kunne gøre de aktiviteter, der 
planlægges for gennemførelsesåret (2013) 
så virkningsfulde og ressourceeffektive 
som muligt, bør der gennemføres en række 
forberedende foranstaltninger under fuld 
overholdelse af artikel 49, stk. 6, i
finansforordningen, og alle relevante 
interessenter bør involveres i 
planlægningsprocessen, herunder EU's 
institutioner, civilsamfundets 
organisationer, arbejdsmarkedets parter, 
nationale, regionale og lokale 
administrative myndigheder samt skoler 
og universiteter.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I forbindelse med borgernes Europaår 
bør man fuldt ud anvende de eksisterende 
deltagelsesmåder og de rettigheder, som er 
nedfældet i artikel 10 og 11 i traktaten om 
Den Europæiske Union, for at tilskynde til 
inddragelse af borgerne i gennemførelsen 
af handlingsplanen fra 2013 for fjernelse af
de hindringer, der står i vejen for, at 
borgerne kan udnytte deres rettigheder, og 
mere overordnet udforme EU-
foranstaltninger, som gør at rettighederne 
får konkret virkning. De europæiske 
civilsamfundsorganisationer spiller en 
central rolle i den henseende.

(21) I forbindelse med borgernes Europaår 
bør man fuldt ud anvende de eksisterende 
deltagelsesmåder og de rettigheder, som er 
nedfældet i artikel 10 og 11 i traktaten om 
Den Europæiske Union, for at tilskynde til 
inddragelse af borgerne i gennemførelsen 
af handlingsplanen fra 2013 for fjernelse af 
de hindringer, der står i vejen for, at 
borgerne kan udnytte deres rettigheder, og 
mere overordnet udforme EU-
foranstaltninger, som gør at rettighederne 
får konkret virkning. Europaåret skal også 
finde nye måder at styrke eller supplere 
borgerrettigheder samt borgernes 
deltagelse i det demokratiske liv. Det 
europæiske civilsamfund i bredeste 
betydning, herunder de europæiske
civilsamfundsorganisationer, spiller en 
central rolle i den henseende.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EU-midler til andre aktiviteter end de 
aktiviteter, der støttes inden for rammerne 
af budgettet for borgernes Europaår, kan 
gives inden for rammerne af bestående EU-
programmer eller strukturfondene, navnlig
programmet "Europa for borgerne" og 
programmet "Grundlæggende rettigheder 
og unionsborgerskab",

EU-midler til andre aktiviteter end de 
aktiviteter, der støttes inden for rammerne 
af budgettet for borgernes Europaår, kan 
gives inden for rammerne af bestående EU-
programmer eller strukturfondene, såsom
programmet "Europa for borgerne", 
programmet "Livslang læring", 
programmet "Aktive unge" og 
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programmet "Grundlæggende rettigheder 
og unionsborgerskab",

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af retten til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Europaåret skal bl.a. fokusere på 
mulighederne for aktivt medborgerskab og 
udøvelse af rettigheder for unionsborgere, 
som har bopæl i en anden medlemsstat end 
deres egen, for studerende, arbejdstagere, 
forbrugere og leverandører af varer og 
tjenester i hele Unionen. 

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om og 
styrke borgernes deltagelse i forbindelse 
med de rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af deres rettigheder, 
herunder retten til at færdes og opholde sig 
frit på medlemsstaternes område. 
Europaåret skal bl.a. fokusere på 
mulighederne for aktivt medborgerskab og 
udøvelse af politiske, sociale og 
økonomiske rettigheder for unionsborgere,
og hvis de har bopæl i en anden 
medlemsstat end deres egen, for 
studerende, arbejdstagere, forbrugere og 
leverandører af varer og tjenester i hele 
Unionen. 

Med dette udgangspunkt skal Europaårets 
specifikke mål være følgende:

Med dette udgangspunkt skal Europaårets 
specifikke mål være følgende:

– at øge unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at færdes og opholde sig frit i 
Den Europæiske Union og mere generelt 
om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne i grænseoverskridende 
situationer, herunder retten til at deltage i 
Unionens demokratiske liv 

– at øge unionsborgernes bevidsthed om og 
evne til at udøve deres rettigheder, 
herunder retten til at færdes og opholde 
sig frit i Den Europæiske Union og mere 
generelt om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne, navnlig de nye rettigheder 
som følge af Lissabontraktaten, herunder 
retten til at deltage i Unionens 
demokratiske liv bl.a. gennem 
borgerinitiativet

– at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 
bor i en anden medlemsstat, og at 

– at styrke og fremme aktivt og deltagende 
unionsborgerskab på alle niveauer og på 
hvert eneste trin i beslutningsprocessen
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tilskynde til aktiv deltagelse i samfundets 
fora om Unionens politik og spørgsmål

– at udarbejde en struktureret ramme for 
en europæisk civil dialog samt organisere 
samfundets fora om Unionens politik og 
spørgsmål

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, især når det 
handler om at styrke samhørigheden i 
samfundet, den gensidige forståelse 
mellem unionsborgerne og båndene 
mellem borgerne og Unionen. 

– at skabe langsigtet debat om følgerne, 
betydningen og muligheder ved alle 
aspekter af unionsborgerskabet, især når 
det handler om at styrke samhørigheden i 
samfundet, den gensidige forståelse 
mellem unionsborgerne og båndene 
mellem borgerne og Unionen.

– at udvikle et holistisk begreb for 
europæisk borgerskab, eksempelvis 
gennem en erklæring vedrørende 
europæisk borgerskab. 

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der skal træffes for 
at nå de i artikel 2 opstillede mål, kan såvel 
på EU-plan som på nationalt, regionalt og 
lokalt plan omfatte følgende initiativer med 
tilknytning til Europaårets mål:

1. De foranstaltninger, der skal træffes for 
at nå de i artikel 2 opstillede mål, kan såvel 
på EU-plan som på nationalt, regionalt og 
lokalt plan omfatte følgende initiativer med 
tilknytning til Europaårets mål:

– informations-, uddannelses- og 
bevidstgørelseskampagner, som retter sig 
mod den brede offentlighed eller særlige 
målgrupper

– informations-, uddannelses- og 
bevidstgørelseskampagner, som retter sig 
mod den brede offentlighed eller særlige 
målgrupper, og som også giver borgerne 
mulighed for at give udtryk for deres 
holdninger

– udveksling af information, erfaringer og 
god praksis mellem nationale, regionale og 
lokale forvaltninger og andre 
organisationer

– udveksling af information, erfaringer og 
god praksis mellem nationale, regionale og 
lokale forvaltninger og andre 
organisationer

– konferencer og arrangementer, der har til – konferencer og arrangementer, der
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formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved retten til 
fri bevægelighed og ophold og mere 
generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere

involverer alle relevante interessenter, 
herunder EU's institutioner, 
civilsamfundets organisationer, 
arbejdsmarkedets parter, nationale, 
regionale og lokale administrative 
myndigheder samt skoler og universiteter, 
og som har til formål at skabe debat og øge 
bevidstheden om betydningen og fordelene 
ved retten til fri bevægelighed og ophold 
og mere generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere

– anvendelse af bestående flersprogede 
deltagelsesmåder for at tilskynde borgerne 
til at bidrage til at give deres rettigheder 
konkret virkning og overordnet set nå 
Europaårets mål

– anvendelse af bestående og udarbejdelse 
af nye flersprogede deltagelsesmåder for at 
øge aktiv og deltagende borgerskab og 
tilskynde borgerne til at bidrage til at give 
deres rettigheder konkret virkning og 
overordnet set nå Europaårets mål

–styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct og 
internetportalen Your Europe som de 
centrale elementer i et informationssystem 
med ét enkelt henvendelsessted om 
unionsborgeres rettigheder

– styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct 
Network og internetportalen Your Europe 
som de centrale elementer i et 
informationssystem med ét enkelt 
henvendelsessted om unionsborgeres 
rettigheder, navnlig i forbindelse med en 
stigende anvendelse af digitale 
kommunikationsredskaber og sociale 
netværk

– styrkelse og synliggørelse af 
problemløsningsværktøjets SOLVIT's 
rolle, så unionsborgerne kan udnytte og 
forsvare deres rettigheder bedre.

– styrkelse og synliggørelse af 
problemløsningsværktøjets SOLVIT's 
rolle, så unionsborgerne kan udnytte og 
forsvare deres rettigheder bedre,
– andre initiativer, såsom 
essaykonkurrencer, sommerskoler, 
udarbejdelse af handlingsplaner og 
vejledninger eller en onlineagora, 
– etableringen af et permanent kontor for 
en særlig repræsentant for borgernes 
deltagelse i Den Europæiske Union, som 
bl.a. skal overvåge og rapportere om 
medlemsstaternes og borgernes 
synspunkter om borgernes engagement og 
deltagelse samt fremsætte forslag til 
yderligere forbedringer.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen arbejder tæt sammen med 
medlemsstaterne og organer og 
sammenslutninger, som repræsenterer 
lokale og regionale interesser, især 
Regionsudvalget.

Kommissionen arbejder tæt sammen med 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet 
samt organer og sammenslutninger, som 
repræsenterer lokale og regionale 
interesser, især Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Det finansielle referencebeløb for 
gennemførelsen af programmet fastsættes 
hermed til 5 mio. EUR. 

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag – del A – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen vil generelt ske i form af 
direkte køb af varer og tjenesteydelser i 
henhold til gældende rammeaftaler. En del 
af finansieringen kan afsættes til 
sprogtjenester (oversættelse, tolkning, 
flersproget information).

Finansieringen kan ske i form af direkte 
køb af varer og tjenesteydelser i henhold til 
gældende rammeaftaler. En del af 
finansieringen kan afsættes til 
sprogtjenester (oversættelse, tolkning, 
flersproget information).
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Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er ikke planlagt initiativer til 
samfinansiering.

Finansiering kan have form af tilskud 
som angivet i artikel 108-120 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
af 25. juni 2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget1.
___________
1 EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en


