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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionen har föreslagit programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–
2020. I förslaget beaktas erfarenheter och utvärderingar av det nuvarande programmet ”Ett 
Europa för medborgarna” för perioden 2007–2013 och av samråd med intressenterna. En 
fullständig konsekvensbedömning har genomförts.

Huvudmålet för programmet, såsom det föreslagits av kommissionen, är att ”stärka 
hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå”. De 
särskilda målen är att ”stimulera debatt, reflexion och samarbete kring hågkomst, 
EU:s integration och historia” och att ”öka medborgarnas kunskaper om och möjligheter att 
delta i utformningen av EU:s politik, samt skapa förutsättningar för solidaritet, 
samhällsengagemang och frivilligarbete på EU-nivå”. Kommissionen har också fastställt en 
uppsättning operativa mål, som den menar kommer att öka förmågan att fastställa mer robusta 
indikatorer och därmed bättre mäta framsteg och effekter. Dessa operativa mål utgörs av att 
”hjälpa organisationer att sätta igång debatter och aktiviteter med anknytning till hågkomst, 
europeiska värderingar och historia” och att ”hjälpa organisationer som är av allmänt 
europeiskt intresse, gränsöverskridande partnerskap och nätverk att öka medborgarnas 
delaktighet i EU-frågor” samt, som en övergripande dimension, att ”projektresultat ska 
analyseras, spridas och tillvaratas genom interna och externa aktiviteter”.  På denna grundval 
föreslår kommissionen tre programområden inom programmet: ”hågkomst och det europeiska 
medborgarskapet”, ”demokratisk delaktighet och medborgarengagemang” och 
”tillvaratagande av resultat”.

Förslaget ska ses framför allt i det sammanhang som ges genom de demokratiska principerna i 
artiklarna 10 och 11 i EU-fördraget1, men utan att det ersätter de särskilda dialogerna med 
medborgare, intressenter och intressegrupper. Kommissionen önskar också att i högre grad 
koppla verksamheten inom detta program till den konkreta utformningen av politiken. Inom 
programmet föreskrivs driftsbidrag och bidrag till insatser som ges efter öppna 
förslagsinfordringar samt – där så är tillämpligt – genom tjänsteavtal som ingås efter 
anbudsinfordringar. Man planerar att fortsätta anlita ett befintligt genomförandeorgan för att 
utföra vissa ledningsuppgifter inom programmet. Den föreslagna finansieringsramen är 
229 miljoner euro i dagens penningvärde2.

Bedömning och ändringsförslag

Utskottet för kultur och utbildning begärde att utskottet för rättsliga frågor skulle yttra sig 
över lämpligheten hos den rättsliga grund som kommissionen valt för programmet 
(artikel 352 i EUF-fördraget). Vid sitt sammanträde den 27 mars 2012 beslutade utskottet för 
                                               
1 Särskilt varje medborgares rätt att delta i unionens demokratiska liv och institutionernas skyldighet att fatta 
beslut så öppet och så nära medborgarna som möjligt, att ge medborgarna och de representativa 
sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens 
åtgärdsområden samt att föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa 
sammanslutningarna och det civila samhället.
2 Beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för åren 2007–2013 
innehåller en finansieringsram på 215 miljoner euro (EUT L 378, 27.12.2006, s. 36).
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rättsliga frågor att rekommendera artiklarna 167 och 352 i EUF-fördraget som rättslig grund. 
Detta förslag till yttrande innehåller följaktligen ändringsförslag i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslagen syftar huvudsakligen till att komplettera kommissionens förslag med 
punkter som kan behöva framhållas ytterligare, exempelvis betydelsen av projekt som är 
gemensamma för flera intressenter, småskaliga projekt, nätverksarbete, principen om 
geografisk mångfald och behovet av att nå grupper som är svåra att nå.

Andra ändringsförslag tar upp finansiella och administrativa aspekter i samband med 
programmets genomförande, tydliggör att programmet inte ersätter de särskilda övergripande 
dialoger för vilka administrativa budgetar inom kommissionen kan användas och stryker de 
gemensamma kommunikationsinsatserna om Europeiska unionens politiska prioriteringar från 
programmets tillämpningsområde, eftersom begränsade anslag i möjligaste mån bör styras 
mot initiativ som riktas nedifrån och upp.  

I samma anda och i linje med den kritik mot ”högnivåevenemang på unionsnivå” som 
förekommit i utvärderingen av det nuvarande programmet, har uttryck som hänvisar till 
”verksamhet på unionsnivå” ersatts med ”verksamhet som är gränsöverskridande eller har en 
tydlig europeisk dimension”. Tanken med denna ordalydelse är att den skulle hålla alla 
valmöjligheter öppna och innefatta nationella och lokala åtgärder samt, där så är lämpligt, 
vissa evenemang på unionsnivå.

Andra ändringsförslag utökar räckvidden när det gäller stödberättigade åtgärder och 
mottagare eller, med avseende på programområdet om hågkomst, ger åtgärderna ett mer 
specifikt syfte. När det gäller kopplingen till den europeiska politiska dagordningen föreslås 
att sådana åtgärder ska ges särskild uppmärksamhet, men inte den förtursbehandling som 
kommissionen föreslår.

Framstegsindikatorerna har strukits från räckvidden för de artiklar som definierar 
programmets mål. Det verkar lämpligare att behandla sådana indikatorer i bilagan till 
förslaget. Vidare är det svårt att specificera dem i ett skede när det är oklart hur stora anslag 
som kommer att stå till förfogande. Utskottet kan också vilja överväga att i bilagan lägga till 
vägledande uppgifter om procentandelar av den sammanlagda budgeten för de olika 
programområdena inom programmet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:



PA\907212SV.doc 5/21 PE492.702v01-00

SV

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Med Europa 2020-strategin vill 
unionen och medlemsstaterna 
åstadkomma tillväxt, sysselsättning, 
produktivitet och social sammanhållning 
för det kommande decenniet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Trots att det rent objektivt finns ett 
uppenbart mervärde med att vara 
unionsmedborgare med fastställda 
rättigheter lyckas unionen inte alltid lyfta 
fram sambanden mellan lösningen av en 
rad ekonomiska och sociala problem och 
unionens politik. De imponerande 
framsteg som har uppnåtts i form av fred 
och stabilitet i Europa, långsiktig hållbar 
tillväxt, stabila priser, ett effektivt skydd 
för konsumenter och miljö och 
främjandet av grundläggande rättigheter 
har därför inte alltid resulterat i en stark 
känsla hos medborgarna av samhörighet 
med unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att föra Europa närmare 
medborgarna och göra det möjligt för dem 
att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt 
fastare sammanslutning krävs en rad 
insatser och samordnade ansträngningar 
via aktiviteter över gränserna och på 
unionsnivå. Det europeiska 
medborgarinitiativet är ett unikt tillfälle för 
medborgarna att direkt delta i 
unionslagstiftningens utveckling.

(4) I linje med artikel 10.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska varje 
medborgare ha rätt att delta i unionens
demokratiska liv. För att föra Europa 
närmare medborgarna och göra det möjligt 
för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av 
en allt fastare sammanslutning krävs en rad 
deltagarinsatser och samordnade 
ansträngningar via aktiviteter som 
genomförs över gränserna eller har en 
tydlig europeisk dimension. Det 
europeiska medborgarinitiativet är ett unikt 
och nytt tillfälle för medborgarna att direkt 
delta i unionslagstiftningens utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Halvtidsutvärderingen, ett offentligt 
samråd på internet och två på varandra 
följande samrådsmöten med intressenter 
har bekräftat att både det civila samhällets 
organisationer och enskilda deltagare anser 
att det vore relevant med ett nytt program 
för att påverka organisationer genom 
kapacitetsuppbyggnad och enskilda 
individer genom att öka intresset för 
unionsfrågor.

(6) Halvtidsutvärderingen, ett offentligt 
samråd på internet och två på varandra 
följande samrådsmöten med intressenter 
har bekräftat att både det civila samhällets 
organisationer och enskilda deltagare anser 
att det vore relevant med ett nytt program 
för att påverka organisationer genom 
kapacitetsuppbyggnad och enskilda 
individer genom att öka intresset för och 
den aktiva delaktigheten i unionsfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Sådana synergieffekter kan också 
åstadkommas genom att man använder 
lämpliga administrativa budgetar inom 
kommissionens olika generaldirektorat 
för allmänhetens deltagande, dialog och 
partnerskap för att genomföra artiklarna 
10 och 11 i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det nya programmet bör omfatta en 
mängd olika insatser, bl.a. möten, 
kontakter och debatter med medborgarna 
om medborgarskapsfrågor, evenemang på 
unionsnivå, initiativ som går ut på att 
reflektera över avgörande ögonblick i 
Europas historia, initiativ för att öka 
kunskaperna om unionens institutioner och 
deras funktion, samt debatter om 
europeiska politiska frågor i syfte att 
stimulera alla delar av samhällslivet.

(8) Det nya programmet bör omfatta en 
mängd olika insatser, bl.a. möten, 
kontakter och debatter med medborgarna 
om medborgarskapsfrågor, initiativ som 
går ut på att reflektera över avgörande 
ögonblick i Europas historia, initiativ för 
att öka kunskaperna om unionens 
institutioner och deras funktion, samt 
debatter om europeiska politiska frågor, 
nätverksarbete och projekt som är 
gemensamma för flera intressenter.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En övergripande dimension av 
programmet bör vara att se till att 
resultaten tillvaratas och kan överföras, så 
att dess effekter och långsiktiga hållbarhet 
förstärks. De aktiviteter som lanseras bör 
därför ha en tydlig koppling till EU:s 
politiska agenda och kommuniceras på 
lämpligt sätt.

(9) En övergripande dimension av 
programmet bör vara att se till att 
resultaten tillvaratas och kan överföras, så 
att dess effekter och långsiktiga hållbarhet 
förstärks, bland annat genom nätverk, 
plattformar för informationsutbyte eller 
delning av kunskaper och bästa praxis, 
däribland särskilda metoder som en 
utökad användning av 
informationsteknik, databaser och sociala 
medier.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Programmets verkan kan stärkas 
genom stöd till verksamhet som har en 
tydlig koppling till EU:s politiska 
program, ökar medborgarnas delaktighet i 
unionens beslutsprocess och främjar en 
kultur som präglas av 
medborgarengagemang.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
en balanserad integrering av medborgare 
och det civila samhällets 
organisationer från alla medlemsstater i 
gränsöverskridande projekt 
och insatser, varvid hänsyn ska tas till 
EU:s flerspråkiga karaktär.

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
en balanserad integrering och delaktighet 
av medborgare och det civila samhällets 
organisationer från alla medlemsstater i 
projekt och insatser, varvid hänsyn bör tas 
till unionens språkliga och geografiska 
mångfald och behovet av att ta med 
grupper som är svåra att nå.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Projekt som kan få stor inverkan, i 
synnerhet projekt som har en direkt 
koppling till EU:s politik och syftar till att 
påverka utformningen av EU:s politiska 
agenda ska ha företräde när det gäller 
beviljandet av bidrag. I enlighet med 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör genomförandet av programmet 
förenklas ytterligare genom tillämpning av 
engångsbelopp, finansiering baserad på 
schablonsatser och enhetskostnader.

(16) Projekt som kan få stor inverkan, i 
synnerhet projekt som har en direkt 
koppling till unionens politik och leder till 
delaktighet i att påverka utformningen av 
unionens politiska agenda, kommer att 
ägnas särskild uppmärksamhet när det 
gäller beviljandet av bidrag. I enlighet med 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör genomförandet av programmet 
förenklas ytterligare på ett sätt som också 
gör det möjligt att ta med småskaliga 
projekt och grupper som är svåra att nå, 
bland annat genom tillämpning av 
engångsbelopp, finansiering baserad på 
schablonsatser och enhetskostnader. Inom 
budgetförordningens gränser bör man, 
där så är lämpligt, överväga att ta med 
frivillig verksamhet som samfinansiering, 
förhandsfinansiering av projekt, sänkning 
av trösklar och volymer för 
samfinansiering, projektansökningar i två 
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steg och en bredare uppsättning 
tidsfrister.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stärka hågkomsten och öka 
kunskaperna om unionens historia, 
identitet och syfte genom att stimulera 
debatt, reflexion och kontaktnät.

1. Öka medvetenheten om hågkomsten och 
om unionens och Europas nutidshistoria i 
syfte att främja tolerans, ömsesidig 
förståelse, en gemensam identitet, värden
och mål genom att stimulera debatt, 
reflexion och kontaktnät.

Framstegen ska mätas mot antalet 
stödmottagare som nås direkt och 
indirekt, projektens kvalitet och andelen 
förstagångssökande.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppmuntra medborgarnas demokratiska
delaktighet och engagemang på 
unionsnivå genom att öka deras 
kunskaper om unionens politiska process 
och skapa förutsättningar för 
samhällsengagemang och frivilligarbete 
på unionsnivå.

2. Uppmuntra och utöka medborgarnas 
delaktighet i unionens beslutsprocess och 
främja en kultur som präglas av 
medborgarengagemang, bland annat 
genom utveckling av nya demokratiska 
förfaranden och styrmedel.

Framstegen ska bl.a. mätas mot antalet 
stödmottagare som nås direkt och 
indirekt, stödmottagarnas uppfattning om 
EU och EU-institutionerna, projektens 
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kvalitet och andelen förstagångssökande.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medborgarmöten, vänortssamarbeten. – Medborgarmöten, medborgarpaneler,
vänortssamarbeten och projekt som är 
gemensamma för lokala myndigheter, det 
civila samhället och andra lokala aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Grundande och drift av 
gränsöverskridande partnerskap och 
kontaktnät.

– Grundande och drift av 
gränsöverskridande partnerskap och 
kontaktnät, samarbete mellan olika typer 
av organisationer och dialog mellan det 
civila samhället och unionens 
institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gemenskapsbyggande insatser och – Gemenskapsbyggande insatser och 
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debatter om medborgarskapsfrågor med 
hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik och/eller sociala 
medier.

debatter om medborgarskapsfrågor, bland 
annat med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik och/eller sociala 
medier.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Evenemang på unionsnivå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Debatter/undersökningar och åtgärder 
som rör avgörande ögonblick i Europas 
historia, i synnerhet för att hålla minnet av 
de brott som begicks under nazismen och 
stalinismen vid liv.

– Debatter/undersökningar och åtgärder 
som rör avgörande ögonblick i Europas 
historia och integrationsprocess, bland 
annat för att hålla minnet av de brott som 
begicks under nazismen och stalinismen 
vid liv och främja tolerans och ömsesidig 
förståelse.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Reflexion/debatter om gemensamma 
värderingar.

– Reflexion/debatter om gemensamma 
värderingar och identitet.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Debatter/undersökningar om unionens 
framtid.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Debatter, undersökningar och 
opinionsundersökningar om frågor som 
direkt påverkar medborgarnas liv.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Initiativ för att öka kunskaperna om 
EU:s institutioner och deras funktion.

– Initiativ för att öka kunskaperna om och 
utveckla medborgarnas förståelse av
unionens institutioner och deras funktion 
och främja möjligheter till 
samhällsengagemang och frivilligarbete 
på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Insatser för att utnyttja och ytterligare 
tillvarata resultaten av de initiativ som får 
stöd.

– Medvetandehöjande verksamhet och 
spridningsverksamhet i syfte att utnyttja 
och ytterligare tillvarata resultaten av de 
initiativ som får stöd, bland annat genom 
nätverk, plattformar för 
informationsutbyte eller delning av 
kunskaper och bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Undersökningar om frågor som rör 
medborgarskap och 

– Debatter och undersökningar om frågor 
som rör medborgarskap och 
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medborgarengagemang. medborgarengagemang.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för alla 
intressenter som främjar europeisk 
integration, särskilt lokala myndigheter och 
organisationer, organisationer för forskning 
om europeisk politik (tankesmedjor), 
medborgargrupper och det civila 
samhällets övriga organisationer (t.ex. 
överlevandeföreningar) samt utbildnings-
och forskningsinstitutioner.

Programmet ska vara öppet för alla 
intressenter som främjar europeisk 
integration, särskilt lokala myndigheter och 
icke-statliga aktörer och organisationer, 
organisationer och institutioner för 
forskning om europeisk politik 
(tankesmedjor), medborgargrupper, det 
civila samhällets övriga organisationer 
(t.ex. överlevandeföreningar) och
enheter/institutioner inom utbildning och 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De resurser som anslås till 
kommunikationsinsatser inom ramen för 
denna förordning ska även bidra till 
gemensam kommunikation av Europeiska 
unionens politiska prioriteringar, i den 
mån de har anknytning till den här 
förordningens allmänna mål.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till 
reflexion över gemensamma värderingar i 
bredast möjliga bemärkelse och under det 
att hänsyn tas till mångfald. Stöd kan ges 
till initiativ som innebär att orsakerna till 
de totalitära regimerna i Europas 
nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte 
bara, nazismen och stalinismen) och hedrar 
minnet av deras offer. Detta 
programområde bör även omfatta 
verksamhet som gäller andra viktiga 
hållpunkter i Europas nutidshistoria. 
Särskilt företräde ska ges insatser som 
uppmuntrar tolerans och försoning och 
försöker nå ut till de yngre 
generationerna.

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till 
reflexion över gemensamma värderingar i 
bredast möjliga bemärkelse och under det 
att hänsyn tas till mångfald. Stöd kan ges 
till initiativ som innebär att orsakerna till 
de totalitära regimerna i Europas 
nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte 
bara, nazismen och stalinismen) och hedrar 
minnet av deras offer. Detta 
programområde bör även omfatta 
verksamhet som gäller andra viktiga 
hållpunkter och avgörande ögonblick i 
Europas nutidshistoria samt viktiga 
milstolpar i den europeiska 
integrationsprocessen. Särskilt företräde 
ska ges insatser som uppmuntrar tolerans, 
ömsesidig förståelse och försoning.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som vägledning kan nämnas att cirka 
20 procent av programmets sammanlagda 
budget kommer att anslås till detta 
programområde.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programområdet definieras av de projekt 
och initiativ som kan lanseras under denna 
rubrik, inte av typen av 
medborgarorganisationer eller aktörer som 
kan ansöka. Programområdet ska stödja 
verksamhet som rör 
medborgarengagemang i bredast möjliga 
bemärkelse, med särskild tonvikt på att 
skapa metoder för ett långsiktigt 
engagemang. Företräde ska ges initiativ 
och projekt som har en tydlig koppling till 
EU:s politiska agenda.

Programområdet definieras av de projekt 
och initiativ som kan lanseras under denna 
rubrik, inte av typen av 
medborgarorganisationer eller aktörer som 
kan ansöka. Programområdet kommer att
stödja verksamhet som rör 
medborgarengagemang i bredast möjliga 
bemärkelse, med särskild tonvikt på att 
skapa metoder för ett långsiktigt 
engagemang. Lämplig uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt initiativ och projekt 
som har en tydlig koppling till EU:s 
politiska agenda och till dem som omfattar 
samarbete och nätverksarbete mellan 
olika typer av organisationer, dialog 
mellan det civila samhället och unionens 
institutioner och metoder som inriktas på 
medborgarna. Programområdet kommer 
också att ha som mål att ta med grupper 
som är svåra att nå.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programområdet kan även omfatta projekt 
och initiativ som skapar förutsättningar för 
solidaritet, samhällsengagemang och 
frivilligarbete på unionsnivå.

Programområdet kan även omfatta projekt 
och initiativ som skapar förutsättningar för 
solidaritet och främja deltagardemokrati, 
samhällsengagemang samt nätverks- och 
frivilligarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som vägledning kan nämnas att cirka 
70 procent av programmets sammanlagda 
budget kommer att anslås till detta 
programområde.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, 
dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte 
av goda exempel, för att samla in de
lärdomar som görs av intressenter på lokal 
och regional nivå, inbegripet offentliga 
myndigheter, samt att utveckla nya 
färdigheter, till exempel genom utbildning. 
Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan 
motparter, fortbildning för lärare och till 
exempel utveckling av en databas över 
organisationer/projekt som får stöd från 
programmet.

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, 
dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte 
av goda exempel, för att samla in lärdomar 
och kunskaper hos intressenter, inbegripet
på lokal och regional nivå och inbegripet 
offentliga myndigheter, samt att utveckla 
nya färdigheter, till exempel genom 
utbildning. Det sistnämnda kan omfatta 
utbyten mellan motparter och fortbildning 
för lärare.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – rubrik 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som vägledning kan nämnas att cirka 
10 procent av programmets sammanlagda 
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budget kommer att anslås till detta 
programområde.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilagan – del 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt som kan få stor inverkan, i 
synnerhet projekt som har en direkt
koppling till EU:s politik och syftar till att 
påverka utformningen av EU:s politiska 
agenda, ska i regel ha företräde när det 
gäller beviljandet av bidrag.

Projekt som kan få stor inverkan, 
däribland småskaliga projekt, och i 
synnerhet projekt som har en koppling till 
Europeiska unionens aktuella politik och 
uppmuntrar till delaktighet i att påverka 
utformningen av Europeiska unionens 
nuvarande och framtida politiska agenda, 
ska i regel ha företräde när det gäller 
beviljandet av bidrag.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilagan – del 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla insatser ska vara gränsöverskridande 
eller ha en tydlig europeisk dimension. De 
ska främja medborgarnas rörlighet och 
utbytet av idéer inom Europeiska unionen.

Alla insatser ska vara gränsöverskridande 
eller ha en tydlig europeisk dimension. De 
ska främja medborgarnas deltagande och 
tankeutbytet inom unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilagan – del 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etablering av kontaktnät och inriktning på 
multiplikatoreffekter, inbegripet 
användning av den senaste informations-
och kommunikationstekniken (IKT) och 
sociala medier, är viktiga inslag som ska 
återspeglas i både typen av verksamhet och 
de olika organisationer som deltar. 
Samverkan och synergi mellan olika typer 
av intressenter som deltar i programmet 
ska starkt uppmuntras.

Etablering av kontaktnät och inriktning på 
multiplikatoreffekter, inbegripet 
användning av den senaste informations-
och kommunikationstekniken (IKT) och 
sociala medier, är viktiga inslag som ska 
återspeglas i både typen av verksamhet och 
de olika organisationer som deltar. 
Samverkan och synergi mellan olika typer 
av intressenter som deltar i programmet 
och medverkan av grupper som är svåra 
att nå ska starkt uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilagan – del 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt mål 1: Stärka hågkomsten och öka 
kunskaperna om unionens historia, 
identitet och syfte genom att stimulera 
debatt, reflexion och kontaktnät.

Särskilt mål 1: Öka medvetenheten om
hågkomsten och om unionens och Europas 
nutidshistoria i syfte att främja tolerans, 
ömsesidig förståelse, en gemensam 
identitet, värden och mål genom att 
stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilagan – del 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt mål 2: Uppmuntra medborgarnas Särskilt mål 2: Uppmuntra och utöka 
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demokratiska delaktighet och 
engagemang på unionsnivå genom att öka 
deras kunskaper om unionens politiska 
process och skapa förutsättningar 
samhällsengagemang och frivilligarbete 
på unionsnivå.

medborgarnas delaktighet i unionens 
beslutsprocess och främja en kultur som 
präglas av medborgarengagemang, bland 
annat genom utveckling av nya 
demokratiska förfaranden och styrmedel.

Or. en


