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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over, at programmet Europa for Borgerne, der har til formål at bygge bro over 

kløften mellem EU-institutionerne og EU-borgerne, tilsyneladende har fungeret godt i den 

nye finansieringsperiodes første to år med et voksende antal ansøgere, høj projektkvalitet 

og gedigen projektimplementering; 

2. understreger betydningen af sådanne programmer i tider med permanente kriser, hvor 

antieuropæiske kræfter til stadighed sætter spørgsmålstegn ved selve eksistensen af det 

europæiske projekt; 

3.  glæder sig over forenklingen af programstrukturen, f.eks. gennem flerårig fastsættelse af 

prioriterede områder, der samlet set har gjort det lettere for interesserede borgere og 

organisationer at ansøge, samt en række nye finansielle ordninger, som f.eks. en ordning 

med faste beløb, der har reduceret den administrative byrde for tilskudsmodtagerne; 

4. anmoder Kommissionen og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier 

og Kultur (EACEA) om regelmæssigt at vurdere den virkning, som en række 

budgetmæssige bestemmelser har haft på ansøgere og potentielle støtteberettigede 

ansøgere; anmoder især om en vurdering af, hvorvidt den reducerede forfinansieringssats 

(fra 50 % til 40 % for projekter og fra 80 % til 50 % for driftstilskud og nationale 

kontaktpunkter), der blev anvendt i 2015 som følge af en akut mangel på 

betalingsbevillinger, behovet for medfinansiering og anvendelsen af ens parametre uanset 

de faktiske leveomkostninger og fjern geografisk beliggenhed kan have bragt – og fortsat 

bringer – visse typer organisationer og specifikke medlemsstater i en ufordelagtig 

situation; anmoder desuden om, at de udvikler flere strategier for at bringe EU-

institutionerne tættere på EU-borgerne og for at forbedre oplysningsindsatsen over for 

borgerne hvad angår forskellige EU-politikker;   

5. erkender, at den største udfordring er at opfylde de nuværende ambitiøse mål med den 

begrænsede finansiering, der er til rådighed; opfordrer de nationale kontaktpunkter 

sammen med de lokale og regionale myndigheder, der er knyttet til dem, og EACEA til, 

når det er muligt, at søge synergier på tværs af EU-programmer såsom programmerne Et 

Kreativt Europa, Erasmus+ og Den Europæiske Socialfond med henblik på at skabe 

stordriftsfordele og maksimere virkningen; 

6.  opfordrer Kommissionen og EACEA til at medtage en grundig vurdering af den 

finansielle og budgetmæssige gennemførelse af programmet i den 

midtvejsevalueringsrapport, der skal foreligge senest den 31. december 2017, og at høste 

erfaringer fra denne vurdering med henblik på at omdefinere de fremtidige mål og justere 

de budgetmæssige krav til programmet i den næste flerårige finansielle ramme;  

7. understreger, at det er vigtigt at beholde driftstilskud som en måde til at opretholde den 

strukturelle støtte til organisationer og tilskudsmodtagere og give dem mulighed for at 

planlægge på lang sigt; 

8. opfordrer Kommissionen, EACEA, de nationale kontaktpunkter, de lokale og regionale 
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partnermyndigheder og programmets støttemodtagere til at gøre en yderligere indsats for 

at forbedre synlighed og kommunikation ved at udnytte de forhåndenværende finansielle 

ressourcer så effektivt som muligt med henblik på at skabe større opmærksomhed 

omkring programmet og nå endnu mere effektivt ud til borgerne i de deltagende lande, 

bl.a. ved at forbedre kommunikationen, udvide anvendelsen af sociale medier og tage 

emner op, som mange borgere i dag er optaget af, såsom jobs, vækst og migration. 
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