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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det europeiska projektet och Europas 
utveckling har en viktig roll när det gäller 
att bemästra krisen och få tillbaka Europa 
på en hållbar väg mot tillväxt; de bygger 
på erfarenheterna från mer än 50 år av 
gemensamma ansträngningar, viljan att 
samarbeta, ett samarbete som överskrider 
folk och nationer, delade bördor och hjälp 
från de mer framskridna till dem som är 
mindre gynnade. Tillsammans med 
ytterligare fakta och känslor utgör alla 
dessa faktorer den europeiska andan, som 
utöver det ekonomiska och sociala 
samarbetet är den grundläggande 
drivkraften för Europa som en gemenskap 
på unionsmedborgarnas nivå, en 
gemenskap som behöver förstärkas.

Motivering

Införandet av uttrycket ”den europeiska andan” i programmet ”Ett Europa för 
medborgarna” skulle kunna främja planeringen och genomförandet av projekten. Om man 
tänker närmare på det förkroppsligar vänortssamarbeten och människor som deltar i 
internationella partnerskapsprojekt denna anda genom sin verksamhet: Om det inte fanns 
några fysiska gränser och vi delade det europeiska området med varandra, skulle den 
nationella och kulturella mångfalden göra oss mer öppna och mottagliga, och vi skulle kunna 
bygga på mer än 50 år av EU:s historia och framgångar.
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Ändringsförslag 2

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) För att föra Europa närmare 
medborgarna och göra det möjligt för dem 
att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt 
fastare sammanslutning, samtidigt som 
man främjar en känsla av ett gemensamt 
medborgarskap tack vare bättre förståelse 
och bättre ömsesidig kunskap, krävs det 
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 
unionens politik och i 
unionslagstiftningens utveckling.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När det gäller teman för projekten, 
deras koppling till ett lokalt eller regionalt 
sammanhang och sammansättningen av 
intressenter, bör det finnas betydande 
synergieffekter med andra unionsprogram 
som rör sysselsättning, sociala frågor, 
utbildning, ungdomsfrågor och kultur, 
rättsliga frågor, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, icke-diskriminering och 
regionalpolitik.

(7) När det gäller teman för projekten, 
deras koppling till ett lokalt eller regionalt 
sammanhang och sammansättningen av 
intressenter, bör det finnas betydande 
synergieffekter med andra unionsprogram 
som rör sysselsättning, sociala frågor, 
utbildning, ungdomsfrågor och kultur, 
rättsliga frågor, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, icke-diskriminering, 
solidaritet mellan generationerna och 
regionalpolitik.
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Ändringsförslag 4

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, evenemang på 
unionsnivå, initiativ som går ut på att 
reflektera över avgörande ögonblick i 
Europas historia och över Europas framtid
samt att analysera dessa och hedra dem, 
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.

Ändringsförslag 5

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 av medborgare 
och det civila samhällets organisationer 
från alla medlemsstater i 
gränsöverskridande projekt och insatser, 
varvid hänsyn ska tas till EU:s 
mångkulturella och flerspråkiga karaktär.

Ändringsförslag 6

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 

(16) Företräde när det gäller beviljandet 
av bidrag bör inte ges enbart till projekt 
som kan få stor inverkan, utan i synnerhet 
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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.

också till projekt som har en direkt 
koppling till EU:s politik och syftar till att 
påverka utformningen av EU:s politiska 
agenda. I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör genomförandet 
av programmet förenklas ytterligare genom 
tillämpning av engångsbelopp, finansiering 
baserad på schablonsatser och 
enhetskostnader. Vidare bör man fastställa 
flera frister varje år för mottagandet av 
anbud, utöka andelen av projektkostnader 
som finansieras genom EU-bidrag och 
antalet förhandsfinansierade projekt samt 
fastställa längre och mer flexibla 
tidsfrister för genomförandet av projekt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärka hågkomsten och förbättra 
möjligheterna för medborgarengagemang 
på unionsnivå.

– Stärka hågkomsten och den europeiska 
andan och förbättra möjligheterna för 
medborgarengagemang på unionsnivå.

Motivering

Införandet av ordet ”anda” skapar ett slags bro mellan det förgångna och nuet. Hågkomsten 
är en del av denna anda, eftersom negativa händelser i det förgångna spelade en viktig roll 
när man upprättade Europeiska gemenskapen. I programmet bör det framgå att 
Europeiska gemenskapen har en gemensam anda som ledstjärna och att det är viktigt för 
denna gemenskap att så många medborgare som möjligt känner och bekänner sig till denna 
anda, eftersom detta bör leda till ökad sammanhållning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna 
om vår gemensamma historia och identitet 
samt våra gemensamma värden, liksom 
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kontaktnät. om unionens mål att främja freden, sina 
värden, sin kulturella och språkliga 
mångfald och de europeiska folkens 
välfärd, genom att stimulera debatt, 
reflexion och utveckling av kontaktnät och 
genom att föra samman människor så att 
de kan dela med sig av och utbyta 
erfarenheter, lära av historien och 
diskutera Europas framtid.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild vikt ska läggas vid romer och 
andra minoriteter i EU för att underlätta 
deras integration som unionsmedborgare 
med fullständiga rättigheter. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Införandet av ordet ”anda” skapar ett slags bro mellan det förgångna och nuet. Hågkomsten 
är en del av denna anda, eftersom negativa händelser i det förgångna spelade en viktig roll 
när man upprättade Europeiska gemenskapen. I programmet bör det framgå att 
Europeiska gemenskapen har en gemensam anda som ledstjärna och att det är viktigt för 
denna gemenskap att så många medborgare som möjligt känner och bekänner sig till denna 
anda, eftersom detta bör leda till ökad sammanhållning.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”Hågkomst och det europeiska
medborgarskapet”.

a) ”Stärka hågkomsten av den europeiska 
historien och utveckla en känsla av 
europeisk identitet och anda”.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De två programområdena ska kompletteras 
med horisontella insatser för att analysera, 
sprida och utnyttja projektresultaten 
(åtgärder för ”tillvaratagande”).

De två programområdena ska kompletteras 
med horisontella insatser för att analysera, 
sprida och utnyttja projektresultaten 
(åtgärder för ”spridning och utökning”).

Motivering

Vissa projektresultat kan spridas, medan andra erbjuder en möjlighet till utökning (genom 
frekvent och upprepad användning).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå målen ska programmet 
bl.a. ge stöd till följande typer av insatser, 
vilka ska vara gränsöverskridande eller ha 
en tydlig europeisk dimension:

2. För att uppnå målen ska programmet 
bl.a., men inte uteslutande, ge stöd till 
följande typer av insatser, vilka ska vara 
gränsöverskridande eller ha en tydlig 
europeisk dimension:

Motivering

Införandet av begreppet ”inte uteslutande” innebär att förteckningen inte är uttömmande.
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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 internationella
samarbetslänkar och kontaktnät.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till organisationer som är av allmänt
europeiskt intresse.

– Stöd till organisationer som är av 
europeiskt intresse.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Debatter om medborgarskapsfrågor som 
exempelvis gemenskapsbyggande insatser, 
med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik och/eller sociala 
medier.

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 

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Reflexion/debatter om gemensamma 
värderingar.

– Reflexion/debatter om gemensamma 
europeiska värderingar, identitet och 
framtid samt den europeiska andan.

Motivering

I överensstämmelse med de övriga artiklar där ordet ”anda” införs. Denna anda är en av de 
grundläggande byggstenarna i byggandet av Europa.

Ändringsförslag 19

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 människors kunskap
om EU:s institutioner och deras funktion.

Ändringsförslag 20

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.

– Insatser för att sprida, utnyttja och 
främja en utökning av resultaten av de 
initiativ som får stöd.

Motivering

I tillägg till en spridning av resultaten måste man vara noggrann med att, i samband med 
planering och genomförande av projekt, bestämma hur resultaten kan återanvändas i 
framtiden, varigenom man kan bidra till en mer dynamisk utveckling. Exempelvis kan 
resultatet av ett projekt vara en undersökning, men det som kan ha varit en ny metod som 
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utvecklades när undersökningen togs fram kan vara tillämpligt på många andra projekt. 
Metoden skulle därför vara lika betydelsefull som resultatet, eftersom den skulle kunna 
användas upprepade gånger.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till strukturer i medlemsstaterna 
för information och rådgivning om 
programmet.

– Offentliggörande av och rådgivning om 
programmet på medlemsstatsnivå och 
tillhandahållande av den institutionella 
struktur som krävs för detta.

Motivering

Betoningen bör inte ligga på de institutionella strukturerna utan på offentliggörandet och 
rådgivningen, vilka kräver en institutionell struktur.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avtal efter offentlig upphandling ska 
avse köp av tjänster, t.ex. anordnande av
evenemang, studier och undersökningar, 
verktyg för information och 
informationsspridning, övervakning och 
utvärdering.

2. Avtal efter offentlig upphandling ska 
avse köp av tjänster som kommer att göra 
det möjligt att direkt genomföra och/eller 
hålla evenemang, studier och 
undersökningar, verktyg för information 
och informationsspridning samt
övervakning och utvärdering.

Motivering

Eftersom ordet ”program” i detta beslut hänvisar till programmet ”Ett Europa för 
medborgarna” skulle det kunna leda till förvirring om man använde det här. Det är också 
viktigt att betona att offentlig upphandling bör användas här när evenemang på programnivå 
övervägs (ordet ”direkt”).
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Ändringsförslag 23

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 integration, 
gemensam hågkomst samt europeiska 
värden och europeisk identitet, oavsett 
hur många medlemmar eller hur stora 
budgetar de har, 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.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska föra en regelbunden 
dialog med programmets stödmottagare 
och med relevanta intressenter och 
experter.

Kommissionen ska, på plats och via 
internet, föra en regelbunden dialog med 
programmets stödmottagare och med 
relevanta intressenter och experter.

Motivering

Systemet för samråd via internet bör konsolideras och få en högre profil. Även om det redan 
existerar bör det nämnas tydligare även i förordningen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta de förslag som 
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görs under samråden när den utarbetar 
sina årliga arbetsprogram.

Motivering

Genom förordningen kommer kommissionen att tvingas att fortlöpande göra förbättringar i 
de årliga arbetsprogrammen, även medan programmen pågår.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att detta program 
stämmer överens med och kompletterar 
instrument på andra områden som omfattas 
av unionens insatser, särskilt allmän och 
yrkesinriktad utbildning, kultur, idrott, 
grundläggande fri- och rättigheter, social 
integration, jämställdhet, bekämpning av 
diskriminering, forskning och innovation 
samt utvidgningspolitiken och unionens 
yttre åtgärder.

Kommissionen ska se till att åtgärderna 
inom detta program stämmer överens med 
och kompletterar instrument på andra 
områden som omfattas av unionens 
insatser, särskilt allmän och yrkesinriktad 
utbildning, kultur, idrott, grundläggande 
fri- och rättigheter, social integration, 
jämställdhet, solidaritet mellan 
generationerna, frivilligarbete, 
bekämpning av diskriminering, forskning 
och innovation samt grannskaps- och 
utvidgningspolitiken och unionens yttre 
åtgärder.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – programområde 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hågkomst och det europeiska 
medborgarskapet

Hågkomst, det europeiska 
medborgarskapet och den europeiska 
andan

Motivering

En anpassning till artikel 3.1.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – programområde 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 Europas historia, kulturella 
och språkliga mångfald och gemensamma 
värderingar i bredast möjliga bemärkelse.
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, ömsesidig förståelse 
genom dialog mellan kulturer och 
försoning som ett sätt att lämna det 
förflutna och bygga upp framtiden, 
särskilt för att nå ut till de yngre 
generationerna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – programområde 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mycket återstår att göra för att locka fler 
kvinnor till det politiska och ekonomiska
beslutsfattandet. De som fattar beslut som 
påverkar människors liv bör lyssna mer på 
och ta hänsyn till kvinnors röster.

Mycket återstår att göra för att i allt högre 
grad öppna det politiska och ekonomiska 
beslutsfattandet för kvinnor och 
människor i utsatta lägen. De som fattar 
beslut som påverkar människors liv bör 
lyssna mer på och ta hänsyn till deras
röster.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – programområde 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom fullständig integrering av 
minoriteter är ett ständigt mål för EU bör 
man tillämpa en mer konstruktiv metod 
för att uppmuntra deras delaktighet i 
politik och samhällsliv.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – övergripande åtgärd – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillvaratagande av resultat Spridning och utökning av resultat

Motivering

Eftersom det här rör sig om åtgärder som är övergripande och i vissa fall verkar ganska 
abstrakta, bör deras benämningar förklara vad de handlar om. Vidare är det inte bara själva 
resultaten som bör spridas. Deras verkan och mervärde bör utnyttjas upprepade gånger och, 
i vissa fall, inom andra områden. Införandet av ordet ”utökning” återspeglar detta tänkesätt. 
Om exempelvis utarbetandet av nya metoder är ett av resultaten av ett projekt kan dessa 
utnyttjas vid ett obegränsat antal tillfällen i senare projekt. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – övergripande åtgärd – 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 

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 sociala 
medier eller utbildning. Det sistnämnda 
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motparter, fortbildning för lärare och till 
exempel utveckling av en databas över 
organisationer/projekt som får stöd från 
programmet.

kan omfatta utbyten mellan motparter, 
fortbildning för lärare och till exempel 
utveckling av en databas över 
organisationer/projekt som får stöd från 
programmet.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 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, i 
synnerhet projekt som har en koppling till 
EU:s politik eller till frågor som 
medborgarna anser vara särskilt viktiga 
och syftar till att påverka utformningen av 
EU:s politiska agenda, ska i regel ha 
företräde när det gäller beviljandet av 
bidrag.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet och de flesta av insatserna får
förvaltas centralt av ett 
genomförandeorgan.

Programmet och de flesta av insatserna 
kommer att förvaltas centralt av ett 
genomförandeorgan.

Motivering

Förordningen kommer att fastställa vilken typ av institution som kommer att samordna 
programmet.



AD\915612SV.doc 17/20 PE494.830v02-00

SV

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets totala administrativa utgifter 
bör stå i proportion till de uppgifter som 
föreskrivs i det berörda programmet.

Programmets totala administrativa utgifter 
bör stå i proportion till de uppgifter som 
föreskrivs i det berörda programmet och 
bör inte omfatta mer än 12 procent av 
programmets budget.

Motivering

Om man fastställer ett tak i förordningen kommer detta att fungera som en signal och 
motverka kommentarer om överdriven EU-byråkrati.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan även bedriva sådan 
verksamhet som avser information, 
publikation och spridning och därigenom 
säkerställa en bred kunskap om och stor 
genomslagskraft för de verksamheter som 
stöds genom programmet.

Kommissionen kommer även att bedriva 
sådan verksamhet som avser information, 
publikation och spridning och därigenom 
säkerställa en bred kunskap om och stor 
genomslagskraft för de verksamheter som 
stöds genom programmet. Detta kommer 
att framhäva informationen och 
offentliggörandet på medlemsstatsnivå på 
EU:s alla officiella språk.

Motivering

Även om engelska, franska och tyska dominerar som arbetsspråk på nivån för projektens 
genomförande, rör programmet det europeiska medborgarskapet, och därför måste man 
uppmuntra till kommunikation på de 23 officiella språken (som kommer att bli 24 från 2013). 
Detta är en av EU:s grundprinciper.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – särskilt mål 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Stärka hågkomsten och öka kunskaperna 
om vår gemensamma historia och identitet
samt våra gemensamma värden, liksom 
om unionens mål att främja freden, sina 
värden, sin kulturella och språkliga 
mångfald och de europeiska folkens 
välfärd, genom att stimulera debatt, 
reflexion och utveckling av kontaktnät och 
genom att föra samman människor så att 
de kan dela med sig av och utbyta 
erfarenheter, lära av historien och 
diskutera Europas framtid.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – särskilt mål 2 – tabellrad 6a (ny) 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Andelen chefer från 
grupper av stater som 
anslöts till EU 2004, 2007 
respektive 2013

ej tillämpligt Minst 35 % över hela 
linjen

Motivering

På nivån för gemenskapsprogrammen måste det betonas att projektsamordningen bör 
genomföras inte endast av de 15 gamla medlemsstaterna, utan att den bör spridas även inom 
detta område – med andra ord bör kulturen för och erfarenheten av att leda projekt för 
internationella partnerskap utvecklas i de 13 nya medlemsstaterna, varigenom en realistisk 
europeisk integration främjas.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – övergripande åtgärd (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRD: Spridning och utökning av resultat
Resultatindikatorer Senast kända resultat Mål på medellång sikt 

(resultat)

Motivering

Kommissionen bör fastställa resultatindikatorer även för de övergripande åtgärder som den 
föreslår.
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