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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I sit forslag til den kommende flerårige finansielle ramme (FFR) understreger Kommissionen 
behovet for at fortsætte programmet "Europa for Borgerne" fra perioden 2007-2013. I den 
første generation af programmet har det bevist, at der er behov for at øge borgernes forståelse 
for EU's historie og oprindelse og deres bevidsthed om EU-projektet. Med traktaten om Den 
Europæiske Union tages et stort skridt mod at bringe Unionen tættere på dens borgere og 
skabe mere grænseoverskridende debat om EU-politiske emner (det nye borgerinitiativ udgør 
kun en del af denne proces). Kommissionen foreslår at opbygge kapacitet til aktivt 
medborgerskab. Programmet tager afsæt i analysen af det nuværende programs styrker og 
svagheder. Med programmet sigtes mod at opfylde behovet for flere ægte debatter om EU-
anliggender på lokalt, regionalt og nationalt niveau og mod gennem et bredt spektrum af 
organisationer at nå ud til en stor gruppe af borgere, som ikke normalt søger indflydelse på 
eller involvering i EU's anliggender.

Budget

Ifølge Kommissionens forslag til FFR 2014-2020 er der afsat 229 mio. EUR i løbende priser
til et "Europa for Borgerne"-program, sammenholdt med 215 mio. EUR under den 
nuværende flerårige finansielle ramme. Det er ordførerens opfattelse, at dette er et minimalt 
og nødvendigt beløb (svarende til den årlige inflation) til at fremme så vigtige mål som 
unionsborgerskab og historiebevidsthed, og at budgettet ideelt set bør forøges med 5-10 %.
Efter ordførerens mening bør opdelingen af midlerne på de tre delprogrammer medtages i 
lovforslagets tekst. For at sikre mere fleksibilitet i forbindelse med og bedre adgang til 
programmet for mindre grupper af borgere bør der indsættes passende referencer og garantier 
i teksten.

Mål

Programmet har i almindelighed til formål at styrke historiebevidsthed og fremme kapacitet til 
aktivt medborgerskab på EU-plan. I særdeleshed har programmet nogle specifikke mål, som 
gennemføres via aktioner på tværnationalt plan eller med en tydelig europæisk dimension:

 At øge opmærksomheden omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål 
ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde

 At fremme 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.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at bevillingsrammen i 
lovforslaget kun er vejledende for 
lovgivningsmyndigheden og først kan 
vedtages endeligt, når der er opnået 
enighed om forslaget til forordning om 
den flerårige finansielle ramme for 
perioden 2014-2020;

Begrundelse

Tallene i de tematiske retsgrundlag kan ikke anses for at være endelige, når der stadig pågår 
forhandlinger om den flerårige finansielle ramme, ud fra princippet om, at intet er afgjort, før 
alt er afgjort.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteter og løse de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af
sine politiske prioriteringer eller projekter 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
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trods for deres bevislige europæiske 
merværdi; påpeger, at man selv med en 
forøgelse af midlerne til den næste FFR 
på mindst 5 % i forhold til 2013-niveauet 
kun vil kunne yde et begrænset bidrag til 
opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og 
forpligtelser og af Unionens 
solidaritetsprincip;
__________________________________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Begrundelse

Hvis Rådet reducerer beløbene i den flerårige finansielle ramme, opfordrer Parlamentet det 
indtrængende til at opstille "negative prioriteringer" på trods af de således prioriterede 
projekters bevislige merværdi og til at udpege de nye opgaver, som Unionen skal løse efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad 
rettes mod en afbalanceret integration af 
borgere og civilsamfundsorganisationer fra 
alle medlemsstater i tværnationale 
projekter og aktiviteter under hensyntagen 
til EU's flersprogede karakter. Adgangen 
til programmet bør især gives til små og 
mellemstore projekter og ikke begrænses 
til store projekter alene med henblik på at 
sikre borgerne i EU mere fleksibilitet i 
forbindelse med og nemmere adgang til 
programmet. Især bør man være 
omhyggelig med at sikre, at de 
administrative og finansielle procedurer 
bliver forenklet.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre adgangen til og fleksibilitet i forbindelse 
med programmet for borgere og borgergrupper i EU og at mindske den administrative byrde.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning fastlægger for 
programmets samlede varighed en 
finansieringsramme, der udgør det 
primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure, jf. punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af XX/YY/201Y 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde samt 
om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

(12) Denne forordning fastlægger for 
programmets samlede varighed en 
vejledende finansieringsramme, der udgør 
det finansielle referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure, jf. punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af XX/YY/201Y 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde samt 
om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag 5

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) Støtte til projekter med stor 
påvirkning prioriteres, uanset projektets 
eller budgettets størrelse, 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.

Begrundelse

Hverken et projekts størrelse eller støttemodtageren må være en afgørende faktor i 



AD\919166DA.doc 7/9 PE496.587v02-00

DA

forbindelse med tildeling af støtte, det bør derimod effekten af projektet for fremme af 
unionsborgerskabet være.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet omfatter følgende to 
indsatsområder: a) "Historiebevidsthed og 
europæisk medborgerskab" b) 
"Demokratisk engagement og aktivt 
medborgerskab".
De to områder suppleres af horisontale 
aktioner med henblik på at analysere, 
formidle og udnytte projektresultaterne 
("nyttiggørelsesaktioner").

1. Programmet omfatter følgende to 
indsatsområder: a) "Historiebevidsthed og 
europæisk medborgerskab" b) 
"Demokratisk engagement og aktivt 
medborgerskab".
De to områder suppleres af horisontale 
aktioner med henblik på at analysere, 
formidle og udnytte projektresultaterne. 

Begrundelse

Termen for nyttiggørelsesaktioner i den engelske version er uforståelig på standardengelsk.

Ændringsforslag 7

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 
organisationer (som f.eks. 
sammenslutninger af efterladte) samt 
uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Programmet er åbent for alle interessenter, 
som fremmer europæisk integration, uden 
hensyntagen til deres størrelse, men med 
særlig hensyntagen til den yngre 
generation, navnlig lokale myndigheder og 
organisationer, forskningsinstitutter for 
offentlig europæisk politik (tænketanke), 
borgergrupper og andre af civilsamfundets 
organisationer (som f.eks. 
sammenslutninger af efterladte) samt 
uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Begrundelse

Programmet bør ikke begrænses til store projekter eller store foreninger alene. Der bør især 
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rettes opmærksomhed mod unge mennesker.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er 229 mio. 
EUR.

1. I henhold til punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af .../… mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning er det 
finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af programmet 229 mio. 
EUR. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden.

Begrundelse

Formålet er at fremhæve budgetmyndighedens rolle.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Budgetmyndigheden godkender de 
disponible bevillinger for hvert 
regnskabsår, dog uden at dette 
tilsidesætter bestemmelserne i Rådets 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 og i den 
interinstitutionelle aftale af xxx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
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