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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det europæiske projekt og Europas 
udvikling spiller en vigtig rolle med 
hensyn til at overvinde krisen og lede 
Europa ind på en bæredygtig vej mod 
vækst, samtidig med at der bygges videre 
på erfaringerne fra mere end 50 års fælles 
bestræbelser, samarbejdsvilje, 
samarbejde, der rækker ud over folkeslag 
og nationer, byrdedeling og hjælp ydet af 
de stater, der er længere fremme, til de 
mere vanskeligt stillede. Sammenholdt 
med flere fakta og følelser udgør disse 
faktorer den europæiske ånd, som er 
hævet over økonomisk og socialt 
samarbejde og er den grundlæggende 
drivkraft for Europa, der er et fællesskab 
på europæisk borgerplan, og som har 
behov for at blive styrket.

Begrundelse

Inddragelsen af udtrykket "europæisk ånd" i programmet "Europa for Borgerne" vil kunne 
fremme projekters planlægning og gennemførelse. Når vi tænker over det, legemliggør 
venskabsbyordninger og folk, som er involveret i internationale partnerskabsprojekter, denne 
ånd gennem deres handlinger: Hvis der ikke var nogen fysiske grænser, og vi delte den 
europæiske plads med hinanden, ville den nationale og kulturelle mangfoldighed gøre os 
mere åbne og accepterende, og vi ville kunne bygge videre på mere end 50 års europæisk 
historie og succes.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) 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 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) 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, samtidig med at 
man fremmer fornemmelsen af fælles 
borgerskab takket være bedre forståelse 
og bedre gensidig viden, 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 politik 
og af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Med hensyn til projektets temaer, deres 
indarbejdelse i en lokal og regional 
sammenhæng og sammensætningen af 
interessenter bør der være vigtige synergier 
med andre EU-programmer, nemlig inden 
for beskæftigelse, sociale anliggender, 
uddannelse, ungdom og kultur, 
retfærdighed, ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt ikke-forskelsbehandling og 
regionalpolitik.

(7) Med hensyn til projektets temaer, deres 
indarbejdelse i en lokal og regional 
sammenhæng og sammensætningen af 
interessenter bør der være vigtige synergier 
med andre EU-programmer, nemlig inden 
for beskæftigelse, sociale anliggender, 
uddannelse, ungdom og kultur, 
retfærdighed, ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt ikke-forskelsbehandling
såvel som solidaritet mellem 
generationerne og regionalpolitik.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det nye program bør dække et bredt 
spektrum af forskellige aktioner og bl.a. 

(8) Det nye program bør dække et bredt 
spektrum af forskellige aktioner og bl.a. 
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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.

omfatte borgermøder, kontakter og debatter 
om medborgerskabsspørgsmål, 
begivenheder på EU-plan, initiativer, hvor
der reflekteres over vigtige øjeblikke i 
Europas historie og over Europas fremtid,
samt analysere og mindes dem, 
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.

Ændringsforslag 5

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 multikulturelle og flersprogede 
karakter.

Ændringsforslag 6

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, 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. Derudover bør 
der hvert år fastsættes flere frister for 
modtagelse af bud, og den andel af 
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projektomkostningerne, der finansieres 
med tilskud fra EU, og præfinansieringen 
af projekter bør øges, og der bør 
fastlægges mere fleksible frister for 
projektgennemførelse.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- styrkelse af historiebevidsthed og fremme 
af kapacitet til aktivt medborgerskab på 
EU-plan.

- styrkelse af historiebevidsthed og den 
europæiske ånd samt fremme af kapacitet 
til aktivt medborgerskab på EU-plan.

Begrundelse

Anvendelse af ordet "ånd" indikerer en form for bro mellem fortiden og nutiden. 
Historiebevidsthed er et element af denne ånd, eftersom negative hændelser i fortiden spillede 
en stor rolle i forbindelse med oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab. Programmet bør 
indikere, at Det Europæiske Fællesskab guides af en fælles ånd, og at det er vigtigt for 
Fællesskabet, at så mange borgere som muligt kan mærke og bekender sig til denne ånd, da 
det bør føre til tættere samhørighed.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Øge opmærksomhed omkring 
historiebevidsthed, fælles historie, identitet 
og værdier og EU's mål om at fremme 
fred, sine værdier, sin kulturelle og 
sproglige mangfoldighed og sine 
befolkningers velbefindende ved at 
tilskynde til debat, refleksion, opbygge 
netværk og bringe mennesker sammen om 
at dele og udveksle erfaringer, lære af 
historien og drøfte Europas fremtid.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal rettes særlig opmærksomhed 
mod romaerne og andre mindretal i EU, 
så de integreres i EU med fulde EU-
borgerrettigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Anvendelse af ordet "ånd" indikerer en form for bro mellem fortiden og nutiden. 
Historiebevidsthed er et element af denne ånd, eftersom negative hændelser i fortiden spillede 
en stor rolle i forbindelse med oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab. Programmet bør 
indikere, at Det Europæiske Fællesskab guides af en fælles ånd, og at det er vigtigt for 
Fællesskabet, at så mange borgere som muligt kan mærke og bekender sig til denne ånd, da 
det bør føre til tættere samhørighed.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "Historiebevidsthed og europæisk
medborgerskab"

a) "Fremme bevidstheden om europæisk 
historie og udvikling af en fornemmelse 
af europæisk identitet og ånd"
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De to områder suppleres af horisontale 
aktioner med henblik på at analysere, 
formidle og udnytte projektresultaterne
("nyttiggørelsesaktioner").

De to områder suppleres af horisontale 
aktioner med henblik på at analysere, 
formidle og udnytte projektresultaterne
("formidlings- og udbredelsesaktioner").

Begrundelse

Nogle projekter kan formidles, mens andre kan udbredes (hyppig, gentagen brug).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå disse mål skal programmet bl.a. 
finansiere følgende typer aktioner, som 
gennemføres på tværnationalt plan eller 
med en klar europæisk dimension:

For at nå disse mål skal programmet bl.a.
(men ikke udelukkende) finansiere 
følgende typer aktioner, som gennemføres 
på tværnationalt plan eller med en klar 
europæisk dimension:

Begrundelse

Medtagelsen af "ikke udelukkende" betyder, at listen ikke er endelig.

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
grænseoverskridende, internationale 
samarbejdsforbindelser og netværk
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- støtte til organisationer af generel
europæisk interesse

- støtte til organisationer af europæisk 
interesse

Ændringsforslag 16

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

- debatter om medborgerskabsemner 
såsom samfundsopbygning baseret på 
brug af ikt og/eller sociale medier

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, 
navnlig med henblik på at fastholde 
erindringen om de forbrydelser, som blev 
begået under totalitære regimer

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- refleksion/drøftelser om fælles værdier - refleksion/drøftelser om fælles
europæiske værdier, identitet og fremtid 
og den europæiske ånd
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Begrundelse

På linje med andre artikler, der indfører ordet "ånd", som er en af de grundlæggende 
byggesten i den europæiske opbygning.

Ændringsforslag 19

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 viden om EU's 
institutioner og deres funktionsmåde

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- aktioner, der har til formål at formidle, 
udnytte og fremme udbredelsen af
resultaterne af de støttede initiativer

Begrundelse

Ud over formidlingen af resultaterne bør der udvises stor omhu ved planlægningen og 
gennemførelsen af projekter for at kunne afgøre, hvordan resultaterne kan genbruges i 
fremtiden og derved bidrage til en mere dynamisk udvikling. Eksempelvis kan resultatet af en 
projekt være en undersøgelse, men under udarbejdelsen af den kan der være blevet udviklet 
en ny metode, som vil kunne anvendes på mange andre projekter. Metoden vil derfor kunne 
være lige så vigtig som resultatet, da den vil kunne anvendes mange gange.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – led 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- støtte af 
programoplysninger/rådgivningsstrukture

- pr og rådgivning om programmet på 
medlemsstatsplan og tilvejebringelse af 
den nødvendige institutionelle struktur, 
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r i medlemsstaterne der muliggør dette

Begrundelse

Vægten bør ikke ligge på de institutionelle strukturer, men på pr og rådgivning, som den 
institutionelle struktur er påkrævet til.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige kontrakter dækker indkøb af 
tjenester, som f.eks. til tilrettelæggelse af 
arrangementer, undersøgelser og forskning, 
oplysnings- og formidlingsværktøjer,
overvågning og evaluering.

(2) Offentlige kontrakter dækker indkøb af 
tjenester, som vil muliggøre 
gennemførelsen og/eller iværksættelsen af 
arrangementer, undersøgelser og forskning, 
oplysnings- og formidlingsværktøjer samt
overvågning og evaluering.

Begrundelse

Eftersom ordet "program", når det anvendes i denne afgørelse, henviser til programmet 
"Europa for Borgere", kan det skabe forvirring at anvende det her. Det er også vigtigt at 
understrege, at offentlige indkøb bør anvendes her, da hændelser på programniveau er under 
overvejelse (direkte ord).

Ændringsforslag 23

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 integration, den fælles 
erindring og europæiske værdier og 
identitet, uanset antallet af medlemmer, 
de har, eller størrelsen af deres budgetter,
navnlig lokale myndigheder og 
organisationer, forskningsinstitutter for 
offentlig europæisk politik (tænketanke), 
borgergrupper og andre af civilsamfundets 
organisationer (som f.eks. 
sammenslutninger af efterladte) samt 
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uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fører en løbende dialog 
med programmets tilskudsmodtagere samt 
relevante interessenter og eksperter.

1. Kommissionen fører en løbende dialog, 
der er lokal og online, med programmets 
tilskudsmodtagere samt relevante 
interessenter og eksperter.

Begrundelse

Muligheden for at føre dialogen online bør fremgå tydeligt og have en klarere profil. Selv om 
den allerede eksisterer, bør dette formuleres klarere i forordningen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forslag, der er modtaget under 
høringer, skal tages i betragtning af 
Kommissionen, når den udarbejder sine 
årlige arbejdsprogrammer.

Begrundelse

Forordningen vil tvinge Kommissionen til fortsat at forbedre de årlige arbejdsprogrammer, 
selv når programmerne er i gang.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer sammenhæng og 
komplementaritet mellem dette program og 

Kommissionen sikrer sammenhæng og 
komplementaritet mellem de 
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instrumenter inden for andre områder af 
EU's aktioner, navnlig almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kultur, sport, 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, social integration, 
ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse 
af forskelsbehandling, forskning og 
innovation, udvidelsespolitikken og EU's 
optræden udadtil.

foranstaltninger, der anvendes i dette 
program, og instrumenter inden for andre 
områder af EU's aktioner, navnlig almen 
uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, 
sport, grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, social integration, 
ligestilling mellem kønnene, solidaritet 
mellem generationerne, frivilligt arbejde,
bekæmpelse af forskelsbehandling, 
forskning og innovation, naboskabs- og
udvidelsespolitikken og EU's optræden 
udadtil.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – aktionsområde 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Historiebevidsthed og europæisk 
medborgerskab

1. Historiebevidsthed, europæisk 
medborgerskab og ånd

Begrundelse

Skal sikre overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag 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 

Under dette område støttes aktiviteter, som 
tilskynder til refleksion vedrørende
europæisk historie, kulturel og sproglig 
mangfoldighed og 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 
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historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, 
som tilskynder til tolerance og forsoning,
og som skal nå ud til den yngre generation.

aktiviteter vedrørende andre 
referencepunkter i nyere europæisk 
historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, 
som tilskynder til tolerance, gensidig 
forståelse gennem tværkulturel dialog 
som et middel til at lægge fortiden bag sig
og opbygge fremtiden samt forsoning,
navnlig med henblik på at nå ud til den 
yngre generation.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag 1 – aktionsområde 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der udestår fortsat en del arbejde med at
tiltrække flere kvinder til den politiske og 
økonomiske beslutningsproces. De 
politiske beslutningstagere, hvis 
beslutninger påvirker menneskers liv, bør i 
højere grad lytte til kvinder og handle 
derefter.

Der udestår fortsat en del arbejde med i 
højere grad at åbne den politiske og 
økonomiske beslutningsproces for kvinder 
og mennesker i sårbare situationer. De 
politiske beslutningstagere, hvis 
beslutninger påvirker menneskers liv, bør i 
højere grad lytte til dem og handle derefter.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da fuld integration af mindretal er et af 
EU's permanente mål, skal der findes en 
mere konstruktiv tilgang, der tilskynder 
dem til at involvere sig politisk og 
civilsamfundsmæssigt.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – horisontal foranstaltning – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

HORISONTAL FORANSTALTNING:
Nyttiggørelse

HORISONTAL FORANSTALTNING:
Formidling og udbredelse af resultater

Begrundelse
Da vi her har med aktioner at gøre, som er horisontale og i nogle tilfælde synes temmelig 
abstrakte, bør de navne, de er givet, forklare, hvad det drejer sig om. In addition, it is not just 
the results themselves which should be disseminated; their impact and the value added which 
they bring should be exploited repeatedly and, in some cases, in other sectors. Introducing the 
word ‘multiplication’ suggests this way of thinking. For example, if the devising of a new 
methodology is one of the results of a project, this can be exploited any number of times in 
later projects.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – horisontal foranstaltning – 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, de berørte parter på lokalt og 
regionalt plan har gjort, herunder offentlige 
myndigheder, og at udvikle nye 
færdigheder, f.eks. gennem de sociale 
medier og 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.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt prioriteres støtte til projekter med 
stor effekt, navnlig projekter, som er 
knyttet direkte til EU's politikker med 
hensyn til at deltage i udformningen af 
EU's politiske dagsorden.

Generelt prioriteres støtte til projekter med 
stor effekt, navnlig projekter, som er 
knyttet til EU's politikker eller emner, som 
borgerne har påpeget som værende af stor 
interesse, med hensyn til at deltage i 
udformningen af EU's politiske dagsorden.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet og størstedelen af aktionerne
kan forvaltes centralt af et 
forvaltningsorgan.

Programmet og størstedelen af aktionerne 
forvaltes centralt af et forvaltningsorgan.

Begrundelse

Forordningen bør foreskrive, hvilken type institution der skal koordinere programmet.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets samlede 
administrationsudgifter bør stå i forhold til 
de opgaver, som er omfattet af det 
relevante program.

Programmets samlede 
administrationsudgifter bør stå i forhold til 
de opgaver, som er omfattet af det 
relevante program, og må højst udgøre 12 
% af programmets budget.

Begrundelse

En fastsættelse af loftet i forordningen vil virke som et budskab og modvirke kommentarer om 
alt for meget europæisk bureaukrati.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan om nødvendigt
gennemføre oplysnings-, publikations- og 
formidlingsaktiviteter og dermed sikre
bred formidling og stor gennemslagskraft 
af de aktiviteter, der støttes gennem 
programmet.

Kommissionen gennemfører om 
nødvendigt oplysnings-, publikations- og 
formidlingsaktiviteter og sikrer dermed 
bred formidling og stor gennemslagskraft 
af de aktiviteter, der støttes gennem 
programmet. Dette vil understøtte de 
informationer og den pr, der udsendes på 
medlemsstatsniveau på alle EU's officielle 
sprog.

Begrundelse

Selv om engelsk, fransk og tysk dominerer som arbejdssprog i forbindelse med gennemførelse 
af projekter, vedrører programmet europæisk borgerskab, og derfor skal der tilskyndes til 
kommunikation på de 23 (24 fra og med 2013) officielle sprog. Dette er et af EU's 
grundlæggende principper.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – specifikt mål nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Øget opmærksomhed omkring 
historiebevidsthed, fælles historie, identitet 
og værdier og EU's mål om at fremme 
fred, sine værdier, sin kulturelle og 
sproglige mangfoldighed og sine 
befolkningers velbefindende ved at 
tilskynde til debat, refleksion og
opbygning af netværk og ved at bringe 
mennesker sammen om at dele og 
udveksle erfaringer, lære af historien og 
drøfte Europas fremtid.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – specifikt mål nr. 2 – skema – række 6 a (ny) 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Andel af chefer for 
konsortier fra stater, som 
tiltrådte EU i 2004, 2007 
og 2013

ikke relevant Mindst 35 % generelt.

Begrundelse

Det skal understreges, at projektkoordinering på EU's programniveau ikke kun skal varetages 
af de 15 gamle medlemsstater, men også skal spredes ud på dette område. Med andre ord bør 
der udvikles en kultur og erfaringer med at styre projekter vedrørende internationale 
partnerskaber i de 13 nye medlemsstater, hvilket vil kunne fremme en realistisk europæisk 
integration.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – horisontal foranstaltning (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

HORISONTAL FORANSTALTNING: Formidling og udbredelse af resultater
Resultatindikatorer Seneste kendte resultat Mål på mellemlang sigt 

(resultat)

Begrundelse

Kommissionen bør også opstille resultatindikatorer for de horisontale foranstaltninger, den 
foreslår.
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