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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår et program, "Europa for Borgerne", for perioden 2014-2020.  
Forslaget tager afsæt i erfaringerne fra og evalueringen af det nuværende "Europa for 
Borgerne"-program 2007-2013 samt i høringerne af interessenter. Der er blevet foretaget en 
fuldstændig konsekvensanalyse.

Det generelle mål med det program, Kommissionen har foreslået, er at "styrke 
historiebevidstheden og fremme kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan". De 
specifikke mål er at "tilskynde til debat, refleksion og samarbejde om historiebevidsthed, EU-
integration og historie" og "udvikle borgernes forståelse af og evne til at deltage i EU's 
politiske beslutningsproces og udvikle muligheder for solidaritet, samfundsengagement og 
frivilligt arbejde på EU-plan". Kommissionen har også fastsat et sæt operationelle mål, som 
efter dens opfattelse vil øge dens kapacitet til at fastlægge fastere indikatorer for bedre at 
kunne vurdere fremskridt og indvirkning. Disse operationelle mål går ud på at "støtte 
organisationer for at fremme debat om og aktiviteter vedrørende historiebevidsthed, 
europæiske værdier og historie", "støtte organisationer af generel europæisk interesse, 
tværnationale partnerskaber og netværk, der fremmer samspillet mellem borgerne om EU-
forhold" og har endvidere en horisontal dimension, nemlig "analyse, formidling og 
nyttiggørelse af projektresultater gennem interne og eksterne aktiviteter".  Kommissionen 
foreslår på denne baggrund at give programmet tre spor: "Historiebevidsthed og europæisk 
medborgerskab" og "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab" og "Nyttiggørelse".

Programmet skal bl.a. ses i sammenhæng med de demokratiske principper i artikel 10 og 11 i 
TEU1, som det skal bidrag til at opfylde uden at erstatte Kommissionens specifikke dialog 
med borgere, interessenter og interessegrupper. Kommissionen ønsker endvidere at knytte 
programmets aktiviteter tættere sammen med den konkrete politiske beslutningstagning. 
Programmet skal gennemføres gennem driftstilskud og aktionstilskud baseret på offentlige 
indkaldelser af forslag og i relevant omfang gennem servicekontrakter baseret på udbud. Man 
vil fortsat anvende et forvaltningsorgan til varetagelsen af visse forvaltningsmæssige opgaver 
under programmet. Det foreslåede finansielle rammebeløb er på 229 mio. EUR i løbende 
priser2.

Vurdering og ændringsforslag

Kultur- og Uddannelsesudvalget anmodede i sin tid Retsudvalget om en udtalelse om 
                                               
1 Navnlig enhver borgers ret til at deltage i Unionens demokratiske liv og institutionernes pligt til at træffe deres 
beslutninger så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt, give borgere og repræsentative 
sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og 
føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

2 Afgørelse nr. 1904/2006/EF om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2007-2013 
indeholder et finansielt rammebeløb på 215 mio. EUR (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 38).
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hensigtsmæssigheden af det retsgrundlag, som Kommissionen havde valgt (artikel 352 i 
TEUF). Retsudvalget vedtog på sit møde den 27. marts 2012 at henstille, at retsgrundlaget 
ændredes til artikel 167 og 352 i TEUF. Ændringsforslaget i dette udkast til udtalelse stilles 
følgelig i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslagene sigter primært på at supplere Kommissionens forslag med elementer, 
som kan have behov for at blive fremhævet, såsom betydningen af fællesprojekter for en 
række forskellige interessenter, projekter i mindre skala, netværkssamarbejde, princippet om 
geografiske mangfoldighed og behovet for at inddrage grupper, der er vanskelige at nå.

Andre ændringsforslag omhandler de finansielle og administrative aspekter i forbindelse med 
gennemførelsen af programmet, præciserer, at programmet ikke erstatter de specifikke 
horisontale dialoger, som kan finansieres over Kommissionens administrative budgetter, og 
fjernelse af videreformidling af Unionens politiske prioriterede områder fra programmets 
anvendelsesområde ud fra den betragtning, at de begrænsede midler så vidt muligt bør 
anvendes til bottom-up-initiativer.  

Ud fra samme tankegang og for at imødekommes den kritik, der er rejst af 'EU-begivenheder 
på højt plan" i forbindelse med evalueringen af det nuværende program, foreslås de tekstdele, 
der omtaler "begivenheder på EU-plan", erstattet med "aktiviteter, der gennemføres på 
tværnationalt plan eller som har en klar europæisk dimension". Tanken med denne 
formulering er, at den holder alle muligheder åbne, herunder for nationale og lokale 
foranstaltninger samt for visse arrangementer på EU-plan, når det er relevant.

Andre ændringsforslag udvider omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere, 
eller, i forbindelse med aktionsområdet vedrørende om historiebevidsthed, præciserer 
formålet med aktionerne. Med hensyn til sammenhængen med den europæiske politiske 
dagsorden foreslås det at give sådanne aktioner særlig opmærksomhed, men ikke at prioritere 
dem, som Kommissionen foreslår.

Fremskridtsindikatorerne er blevet fjernet fra de artikler, der definerer programmets mål.  Det 
forekommer mere hensigtsmæssigt at behandle sådanne indikatorer i bilaget til forslaget.  
Desuden er det vanskeligt at definere dem specifikt dem på et tidspunkt, hvor det ikke er klart, 
hvor mange midler der vil være til rådighed. Udvalget kan også overveje at føje vejledende 
procentdele af det samlede budget til  programmets forskellige aktionsområder i bilaget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med Europa 2020-strategien har 
Unionen og medlemsstaterne som mål at 
sikre vækst, beskæftigelse, produktivitet 
og social samhørighed i det næste årti.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Objektivt set ligger der en tydelig 
merværdi i at være unionsborger med 
fastlagte rettigheder, men Unionen sætter 
ikke altid effektivt nok fokus på 
sammenhængen mellem løsningen af en 
lang række økonomiske og sociale 
problemer og EU's politikker. De
imponerende resultater med hensyn til 
fred og stabilitet i Europa, langsigtet 
bæredygtig vækst, stabile priser, en 
effektiv beskyttelse af forbrugere og 
miljøet og fremme af grundlæggende 
rettigheder har således ikke altid ført til, 
at borgerne har fornemmelsen af et stærkt 
tilhørsforhold til Unionen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at bringe Europa tættere på dets 
borgere og give dem mulighed for blive 
involveret fuldt ud i opbygningen af en 
stadig snævrere Union er der behov for en 
række forskellige aktioner og samordnede 
bestræbelser gennem aktiviteter på 
tværnationalt plan og EU-plan. Det 
europæiske borgerinitiativ er en enestående 
mulighed for at lade borgerne deltage 
direkte i udformningen af EU-
lovgivningen.

(4) I medfør af artikel 10, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union har 
enhver borger ret til at deltage i Unionens 
demokratiske liv. For at bringe Europa 
tættere på dets borgere og give dem 
mulighed for at blive involveret fuldt ud i 
opbygningen af en stadig snævrere Union 
er der behov for en række forskellige 
deltagelsesbaserede aktioner og 
samordnede bestræbelser i form af
aktiviteter, der gennemføres på 
tværnationalt plan eller som har en klar 
europæisk dimension. Det europæiske 
borgerinitiativ er en enestående ny 
mulighed for at lade borgerne deltage 
direkte i udformningen af EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Midtvejsrapporten, en offentlig 
onlinehøring og efterfølgende møder med 
høring af interessenterne bekræftede, at 
både civilsamfundsorganisationer og de 
deltagende personer finder et nyt program 
relevant, og at det bør etableres for at have 
en indvirkning på organisatorisk plan i 
relation til kapacitetsopbygning og på 
personligt plan af hensyn til den øgede
interesse for EU-anliggender.

(6) Midtvejsrapporten, en offentlig 
onlinehøring og efterfølgende møder med 
høring af interessenterne bekræftede, at 
både civilsamfundsorganisationer og de 
deltagende personer finder et nyt program 
relevant, og at det bør etableres for at have 
en indvirkning på organisatorisk plan i 
relation til kapacitetsopbygning og på 
personligt plan i form af øget interesse for 
og aktiv deltagelse i EU-anliggender.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Sådanne synergier kan også opnås 
ved at anvende de relevante administrative 
budgetter i Kommissionens forskellige 
generaldirektorater for offentlig 
deltagelse, dialog og partnerskaber til 
gennemførelsen af artikel 10 og 11 i 
traktaten om den Europæiske Union.  

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det nye program bør dække et bredt 
spektrum af forskellige aktioner og bl.a. 
omfatte borgermøder, kontakter og debatter 
om medborgerskabsspørgsmål, 
begivenheder på EU-plan, 
refleksionsinitiativer, der skal definere 
vigtige øjeblikke i Europas historie, 
opmærksomhedsskabende initiativer i 
relation til EU's institutioner og deres 
funktionsmåde og debatter om europæiske 
politiske problemstillinger med henblik på 
at styrke alle aspekter af samfundslivet.

(8) Det nye program bør dække et bredt 
spektrum af forskellige aktioner og bl.a. 
omfatte borgermøder, kontakter og debatter 
om medborgerskabsspørgsmål, 
refleksionsinitiativer, der skal definere 
vigtige øjeblikke i Europas historie, 
opmærksomhedsskabende initiativer i 
relation til EU's institutioner og deres 
funktionsmåde og debatter om europæiske 
politiske problemstillinger samt 
netværkssamarbejde og fællesprojekter 
med deltagelse af flere interessenter.

Or. en



PE492.702v01-00 8/20 PA\907212DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En horisontal dimension i programmet 
bør sikre, at resultaterne nyttiggøres og 
overføres, således at der skabes en bedre 
påvirkning og langsigtet bæredygtighed. 
Til dette formål bør aktiviteterne være 
tydeligt koblet op på den europæiske 
politiske dagsorden og kommunikeres på 
passende vis.

(9) En horisontal dimension i programmet 
bør sikre, at resultaterne nyttiggøres og 
overføres, således at der skabes en bedre 
påvirkning og langsigtet bæredygtighed, 
bl.a. via netværkssamarbejde, platforme 
for udveksling af information, viden eller 
bedste praksis, herunder specifikke 
metoder såsom udbredelse af brugen af 
informationsteknologier, databaser og 
sociale medier.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Programmets gennemslagskraft kan 
øges gennem støtte til aktiviteter, der er 
tydeligt koblet op på den europæiske 
politiske dagsorden, styrker borgernes 
deltagelse i Unionens beslutningstagning 
og fremmer en aktiv 
medborgerskabskultur.  

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad (10) Opmærksomheden bør i særlig grad 
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rettes mod en afbalanceret integration af 
borgere og civilsamfundsorganisationer fra 
alle medlemsstater i tværnationale
projekter og aktiviteter under hensyntagen 
til EU's flersprogede karakter.

rettes mod en afbalanceret integration og 
deltagelse af borgere og 
civilsamfundsorganisationer fra alle 
medlemsstater i projekter og aktiviteter 
under hensyntagen til Unionens sproglige 
og geografiske mangfoldighed og 
nødvendigheden af at inddrage grupper, 
som er vanskelige at nå.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Støtte til projekter med stor 
påvirkning prioriteres, navnlig projekter, 
som er knyttet direkte til EU's politikker, 
med det formål at deltage i udformningen 
af EU's politiske dagsorden. Endvidere bør 
gennemførelsen af programmet ifølge 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning yderligere forenkles gennem 
anvendelse af faste beløb, enhedstakster 
eller enhedsomkostninger.

(16) Der fokuseres især på støtte til 
projekter med stor påvirkning, navnlig 
projekter, som er knyttet direkte til 
Unionens politikker, og som har en 
participatorisk virkning på udformningen 
af Unionens politiske dagsorden. 
Endvidere bør gennemførelsen af 
programmet ifølge princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning yderligere forenkles 
på en måde, der gør det muligt også at 
medtage projekter i mindre skala samt 
grupper, som er vanskelige at nå, bl.a.
gennem anvendelse af faste beløb, 
enhedstakster eller enhedsomkostninger. 
Inden for finansforordningens rammer og 
i relevant omfang bør også muligheden 
for at medtage frivilligt arbejde som 
medfinansieringsberettiget, 
forfinansiering af projekter, nedsættelse 
af tærskler og mængdemæssige 
begrænsninger for medfinansiering, 
totrins-projektansøgninger og en bredere 
margen for tidsfrister overvejes.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Øget opmærksomhed omkring 
historiebevidsthed, EU's historie, identitet 
og mål ved at tilskynde til debat, refleksion 
og netværkssamarbejde.

1. Forøgelse af opmærksomheden 
omkring historiebevidsthed samt omkring
EU's historie og nyere europæisk historie 
med henblik på at fremme tolerance, 
gensidig forståelse, fælles identitet, 
værdier og mål ved at tilskynde til debat, 
refleksion og netværkssamarbejde.

Udviklingen vil blive målt i forhold til 
antallet af modtagere, som nås direkte og 
indirekte, kvaliteten af projekterne samt 
andelen af førstegangsansøgere

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fremme af demokratisk engagement og 
aktivt medborgerskab på EU-plan ved at 
udvikle borgernes forståelse af EU's 
politiske beslutningsproces og fremme 
mulighederne for samfundsengagement 
og frivilligt arbejde på EU-plan.

2. Fremme og styrkelse af borgernes 
deltagelse i Unionens beslutningstagning 
og fremme af en aktiv 
medborgerskabskultur, herunder 
udvikling af nye demokratiske procedurer 
og instrumenter.

Udviklingen vil blive målt i forhold til 
antallet af modtagere, som nås direkte og 
indirekte, opfattelsen af Unionen og dets 
institutioner blandt modtagerne, 
kvaliteten af projekterne samt andelen af 
førstegangsansøgere.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– borgermøder, venskabsbysamarbejde – borgermøder og -paneler, 
venskabsbysamarbejde og fællesprojekter 
for lokale myndigheder, civilsamfund og 
andre lokale aktører

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– oprettelse og drift af tværnationale 
partnerskaber og netværk

– oprettelse og drift af tværnationale 
partnerskaber og netværk, samarbejde 
mellem forskellige typer af organisationer 
og dialog mellem civilsamfund og EU-
institutioner

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– samfundsopbygning og debatter om 
medborgerskab baseret på brug af ikt 
og/eller sociale medier

– samfundsopbygning og debatter om 
medborgerskab bl.a. baseret på brug af ikt 
og/eller sociale medier

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- arrangementer på EU-plan udgår

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– debatter om/undersøgelser af samt 
foranstaltninger i forbindelse med 
afgørende øjeblikke i europæisk historie, 
navnlig med henblik på at fastholde 
erindringen om de forbrydelser, som blev 
begået under nazismen og stalinismen

– debatter om/undersøgelser af samt 
foranstaltninger i forbindelse med 
afgørende øjeblikke i europæisk historie og 
europæisk integration, bl.a. med henblik 
på at fastholde erindringen om de 
forbrydelser, som blev begået under 
nazismen og stalinismen, og for at fremme 
tolerance og gensidig forståelse

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– refleksion/drøftelser om fælles værdier – refleksion/drøftelser om fælles værdier 
og identitet

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– debatter/studier om Unionens fremtid

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– debatter, studier og meningsmålinger 
om spørgsmål, som har direkte 
indvirkning på borgernes tilværelse

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– initiativer til fremme af 
opmærksomheden om EU's institutioner 
og deres funktionsmåde

– initiativer til fremme af 
opmærksomheden om og udvikling af 
borgernes forståelse af Unionens
institutioner og deres funktionsmåde og 
fremme af mulighederne for 
samfundsengagement og frivilligt arbejde 
på unionsplan

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– aktioner, som udnytter og yderligere 
nyttiggør resultaterne af de støttede 
initiativer

– bevidstgørelses- og 
formidlingsaktiviteter med henblik på at 
udnytte og yderligere nyttiggøre
resultaterne af de støttede initiativer, bl.a. 
via netværkssamarbejde og platforme for 
udveksling af information, viden eller 
bedste praksis

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– undersøgelse af spørgsmål i forbindelse 
med europæisk medborgerskab og aktivt 
medborgerskab

– debat om og undersøgelse af spørgsmål i 
forbindelse med europæisk medborgerskab 
og aktivt medborgerskab

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet er åbent for alle interessenter, 
som fremmer europæisk integration, 
navnlig lokale myndigheder og 
organisationer, forskningsinstitutter for 
offentlig europæisk politik (tænketanke), 
borgergrupper og andre af civilsamfundets 

Programmet er åbent for alle interessenter, 
som fremmer europæisk integration, 
navnlig lokale myndigheder, ikkestatslige 
aktører og organisationer, 
forskningsorganisationer (tænketanke) og 
-institutter for offentlig europæisk politik, 
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organisationer (som f.eks. 
sammenslutninger af efterladte) samt 
uddannelses- og forskningsinstitutioner.

borgergrupper, andre af civilsamfundets 
organisationer (som f.eks. 
sammenslutninger af efterladte) samt 
uddannelsesenheder eller -institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ressourcer tildelt til 
kommunikationsaktioner i henhold til 
denne forordning skal også omfatte 
videreformidlingen udadtil af Unionens 
politiske prioriteter, i det omfang de har 
tilknytning til denne forordnings 
generelle mål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under dette område støttes aktiviteter, som 
tilskynder til refleksion vedrørende fælles 
værdier i ordets bredeste forstand under 
hensyntagen til diversitet. Der kan stilles 
midler til rådighed for refleksionsinitiativer 
vedrørende årsagerne til totalitære regimer 
i Europas moderne historie (navnlig, men 
ikke udelukkende nazisme og stalinisme) 
og til at mindes ofrene herfor. 
Aktionsområdet bør også omfatte 
aktiviteter vedrørende andre 
referencepunkter i nyere europæisk 
historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, 

Under dette område støttes aktiviteter, som 
tilskynder til refleksion vedrørende fælles 
værdier i ordets bredeste forstand under 
hensyntagen til diversitet. Der kan stilles 
midler til rådighed for refleksionsinitiativer 
vedrørende årsagerne til totalitære regimer 
i Europas moderne historie (navnlig, men 
ikke udelukkende nazisme og stalinisme) 
og til at mindes ofrene herfor. 
Aktionsområdet bør også omfatte 
aktiviteter vedrørende andre 
referencepunkter og afgørende øjeblikke i 
nyere europæisk historie såvel som vigtige 
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som tilskynder til tolerance og forsoning, 
og som skal nå ud til den yngre 
generation.

milepæle i den europæiske integration. 
Navnlig skal fremhæves aktioner, som 
tilskynder til tolerance, gensidig forståelse
og forsoning.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som vejledning vil ca. 20 % af det 
samlede budget, der tildeles programmet, 
blive afsat til dette indsatsområde.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette aktionsområde defineres af de mulige 
projekter og initiativer, som kan lanceres 
under denne overskrift, ikke af typen af 
civilsamfundsorganisationer eller aktører, 
som kan ansøge. Aktionsområdet omfatter 
aktiviteter, som dækker aktivt 
medborgerskab i ordets bredeste forstand 
med særlig fokus på at strukturere metoder 
til langsigtet bæredygtighed. Initiativer og 
projekter med en klar sammenhæng med 
den europæiske politiske dagsorden 
foretrækkes.

Dette aktionsområde defineres af de mulige 
projekter og initiativer, som kan lanceres 
under denne overskrift, ikke af typen af 
civilsamfundsorganisationer eller aktører, 
som kan ansøge. Aktionsområdet omfatter 
aktiviteter, som dækker aktivt 
medborgerskab i ordets bredeste forstand 
med særlig fokus på at strukturere metoder 
til langsigtet bæredygtighed. Passende 
opmærksomhed vil blive givet til initiativer 
og projekter med en klar sammenhæng 
med den europæiske politiske dagsorden 
samt til initiativer og projekter, der 
omfatter samarbejde, herunder 
netværkssamarbejde, mellem forskellige 
organisationstyper, dialog mellem 
civilsamfund og unionsinstitutioner samt 
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borgerfokuserede metoder. Det vil også 
sigte på at inddrage grupper, som er 
vanskelige at nå.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktionsområdet omfatter også projekter og 
initiativer, som udvikler muligheder for 
solidaritet, samfundsengagement og 
frivilligt arbejde på EU-plan.

Aktionsområdet omfatter også projekter og 
initiativer, som udvikler muligheder for 
solidaritet og fremmer 
deltagelsesdemokrati, 
samfundsengagement, 
netværkssamarbejde og frivilligt arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som vejledning vil ca. 70 % af det 
samlede budget, der tildeles programmet, 
blive afsat til dette indsatsområde.

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den omfatter "kapacitetsopbygning" –
udvikling af støtteforanstaltninger, der går 
ud på at udveksle bedste praksis, at samle 
de erfaringer, de berørte parter på lokalt og 
regionalt plan har gjort, herunder
offentlige myndigheder, og at udvikle nye 
færdigheder, f.eks. gennem uddannelse. 
Sidstnævnte kan f.eks. omfatte peer-to-
peer-udveksling, uddannelse af undervisere 
samt f.eks. udvikling af en database for 
organisationer/projekter, som finansieres 
af programmet.

Den omfatter "kapacitetsopbygning" –
udvikling af støtteforanstaltninger, der går 
ud på at udveksle bedste praksis, at samle 
de erfaringer og den viden, de berørte 
parter på bl.a. lokalt og regionalt plan samt
offentlige myndigheder ligger inde med, 
og at udvikle nye færdigheder, f.eks. 
gennem uddannelse. Sidstnævnte kan f.eks. 
omfatte peer-to-peer-udveksling og
uddannelse af undervisere. 

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – aktionsområde 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som vejledning vil ca. 10 % af det 
samlede budget, der tildeles programmet, 
blive afsat til dette indsatsområde.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – del 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt prioriteres støtte til projekter med 
stor effekt, navnlig projekter, som er 
knyttet direkte til EU's politikker med 

Generelt prioriteres støtte til projekter med 
stor effekt, herunder også projekter i 
mindre skala og navnlig projekter, som 
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hensyn til at deltage i udformningen af 
EU's politiske dagsorden.

har relation til Unionens aktuelle
politikker og som tilskynder til deltagelse i 
udformningen af Unionens aktuelle og 
fremtidige politiske dagsorden.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – del 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktioner gennemføres på et 
tværnationalt grundlag eller bør have en 
klar europæisk dimension. De vil fremme 
borgernes mobilitet og udveksling af idéer 
i Den Europæiske Union.

Alle aktioner gennemføres på et 
tværnationalt grundlag eller bør have en 
klar europæisk dimension. De fremmer 
borgernes deltagelse og udvekslingen af 
idéer i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag – del 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aspekterne netværkssamarbejde og 
fokusering på multiplikatoreffekter, 
herunder brug af de nyeste informations-
og kommunikationsteknologier (ikt) og 
sociale medier, spiller en vigtig rolle og vil 
komme til udtryk både i aktiviteternes art 
og i viften af deltagende organisationer. 
Der gøres en stor indsats for at fremme 
udviklingen af samspils- og synergieffekter 
blandt de forskellige parter, der deltager i 
programmet.

Aspekterne netværkssamarbejde og 
fokusering på multiplikatoreffekter, 
herunder brug af de nyeste informations-
og kommunikationsteknologier (ikt) og 
sociale medier, spiller en vigtig rolle og vil 
komme til udtryk både i aktiviteternes art 
og i viften af deltagende organisationer. 
Der gøres en stor indsats for at fremme 
udviklingen af samspils- og synergieffekter 
blandt de forskellige parter, der deltager i 
programmet, samt deltagelsen af grupper, 
som er vanskelige at nå.

Or. en



PE492.702v01-00 20/20 PA\907212DA.doc

DA

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag – del 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 1: Øge opmærksomheden 
omkring historiebevidsthed, EU's historie, 
identitet og mål ved at tilskynde til debat, 
refleksion og netværkssamarbejde

Specifikt mål nr. 1: Øge opmærksomheden
omkring historiebevidsthed, Unionens
historie og nyere europæisk historie med 
henblik på at fremme tolerance, gensidig 
forståelse, fælles identitet, værdier og mål 
ved at tilskynde til debat, refleksion og 
netværkssamarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag – del 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 2: Fremme borgernes 
demokratiske deltagelse og aktive 
medborgerskab på EU-plan ved at udvikle 
borgernes forståelse af EU's politiske 
beslutningsproces og fremme 
mulighederne for samfundsengagement 
og frivilligt arbejde på EU-plan.

Specifikt mål nr. 2: Fremme og styrke
borgernes deltagelse i Unionens 
beslutningstagning og fremme en aktiv 
medborgerskabskultur, herunder 
udvikling af nye demokratiske procedurer 
og instrumenter.

Or. en


