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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 12
Artikel 2, punkt 1, led b

b) Öka ungdomars solidaritet, särskilt för att 
stärka den sociala sammanhållningen i 
Europeiska unionen.

b) Öka ungdomars solidaritet och främja 
toleransen bland ungdomar inför 
mångfalden, särskilt för att stärka den 
sociala sammanhållningen i Europeiska 
unionen.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen präglas av en stor mångfald, i bl.a. kulturellt, religiöst och socialt 
hänseende. Den sociala sammanhållningen kan främjas endast om man får den unga 
generationen att ta till sig ett visst antal principer, och särskilt de som rör solidaritet och 
tolerans inför allt och alla för att få till stånd en attitydförändring.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 13
Artikel 2, punkt 1, led d

d) Bidra till att öka kvaliteten på 
stödstrukturer för ungdomsverksamhet och 
öka det civila samhällets kapacitet på 
ungdomsområdet.

d) Bidra till att öka kvaliteten på 
stödstrukturer för ungdomsverksamhet och 
stärka det civila samhällets arbetsformer och 
kapacitet för att genomföra unionens mål 
på ungdomsområdet.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att precisera stödet till organisationer inom det civila samhället som spelar en 
viktig roll för att genomföra unionens mål på ungdomsområdet. Artikel 4.4 i beslutet tyder för 
övrigt på att de programområden som berör stödstrukturer och organisationer inom det civila 
samhället ”skall stödja organ som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet, 
särskilt i form av bidrag till driften av icke-statliga ungdomsorganisationer …”.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 14
Artikel 2, punkt 1, led ea (nytt)

ea) Främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Or. sv

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 2

2. Programmets allmänna mål skall 
komplettera de mål som fastställts inom 
andra av Europeiska unionens 
verksamhetsområden, särskilt inom allmän 
och yrkesinriktad utbildning inom ramen för 
kunskapens Europa och livslångt lärande 
samt inom kultur och idrott.

2. Programmets allmänna mål skall 
komplettera de mål som fastställts inom 
andra av Europeiska unionens 
verksamhetsområden, särskilt inom allmän 
och yrkesinriktad utbildning inom ramen för 
kunskapens Europa och livslångt lärande 
samt inom kultur, idrott, språk, social 
integration, jämställdhet, kampen mot
diskriminering, forskning, företagaranda 
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och unionens externa verksamhet.

Or. fr

Motivering

Det måste fortsätta att finnas konsekvens mellan denna punkt och artikel 11 som anger hur 
programmet Aktiv ungdom och andra gemenskapsåtgärder skulle kunna komplettera 
varandra.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 16
Artikel 2, punkt 2

2. Programmets allmänna mål skall 
komplettera de mål som fastställts inom 
andra av Europeiska unionens 
verksamhetsområden, särskilt inom allmän 
och yrkesinriktad utbildning inom ramen för 
kunskapens Europa och livslångt lärande 
samt inom kultur och idrott.

2. Programmets allmänna mål skall 
komplettera de mål som fastställts inom 
andra av Europeiska unionens 
verksamhetsområden, särskilt inom allmän 
och yrkesinriktad utbildning inom ramen för 
kunskapens Europa och livslångt lärande 
samt inom jämställdhet mellan kvinnor och 
män, kultur och idrott.

Or. en

Motivering

Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män måste också ingå.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 17
Artikel 3, punkt 1, led h

h) Se till att det råder jämställdhet mellan 
kvinnor och män vid deltagandet i 
programmet och att jämställdhet främjas i 
verksamheten.

h) Se till att det råder och att man främjar
jämställdhet mellan kvinnor och män vid 
deltagandet i programmet och att kampen 
mot alla former av diskriminering främjas.

Or. es
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Motivering

Kampen mot alla former av diskriminering och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor 
och män måste beaktas i samband med de åtgärder som genomförs inom ramen för 
programmet.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 18
Artikel 3, punkt 1, led g

g) Se till att ungdomar med sämre 
förutsättningar deltar i programmet.

g) Se till att ungdomar med sämre 
förutsättningar deltar i programmet och 
särskilt ungdomar med invandrar- och 
minoritetsbakgrund, samt unga med 
funktionshinder.

Or. fr

Motivering

Ungdomar med invandrar- och minoritetsbakgrund, samt unga med funktionshinder har ofta 
mindre möjligheter att delta i initiativ och program för ungdomar, det är därför dessa bör ges 
särskild uppmärksamhet på ett sätt som bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen i 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
Artikel 3, punkt 2, inledningen

2. Inom ramen för det allmänna målet att 
öka ungdomars solidaritet, särskilt för att 
stärka den sociala sammanhållningen i 
Europeiska unionen:

2. Inom ramen för det allmänna målet att 
öka ungdomars solidaritet och främja deras 
tolerans inför mångfalden, särskilt för att 
stärka den sociala sammanhållningen i 
Europeiska unionen:

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen präglas av en stor mångfald i kulturellt, religiöst och socialt hänseende. 
Den sociala sammanhållningen kan främjas endast om man får den unga generationen att ta 
till sig ett visst antal principer, och särskilt de som rör solidaritet och tolerans inför allt och 
alla för att få till stånd en attitydförändring.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 4, inledningen

4. Inom ramen för det allmänna målet att 
bidra till att öka kvaliteten på 
stödstrukturerna för ungdomsverksamhet 
och öka det civila samhällets kapacitet på 
ungdomsområdet:

4. Inom ramen för det allmänna målet att 
bidra till att öka kvaliteten på 
stödstrukturerna för ungdomsverksamhet 
och stärka det civila samhällets arbetsformer 
och kapacitet för att genomföra unionens 
mål på ungdomsområdet:

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att precisera stödet till organisationer inom det civila samhället som spelar en 
viktig roll för att genomföra unionens mål på ungdomsområdet. Artikel 4.4 i beslutet tyder för 
övrigt på att de programområden som berör stödstrukturer och organisationer inom det civila 
samhället ”skall stödja organ som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet, 
särskilt i form av bidrag till driften av icke-statliga ungdomsorganisationer …”.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 21
Artikel 3, punkt 4, led d

d) Bidra till att förbättra informationen till 
ungdomar.

d) Bidra till att förbättra informationen till 
ungdomar, särskilt om Europeiska unionen 
och dess politik, däribland den politik som 
berör ungdomar.

Or. fr

Motivering

Programmet Aktiv ungdom bör bidra till att förbättra kunskapen bland ungdomar om 
Europeiska unionen och gemenskapspolitiken, däribland den politik som berör ungdomar på 
ett sätt som främjar ”ungdomars europeiska medborgarskap” som i artikel 2 har formulerats 
som ett av programmets mål.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 3

3. Detta programområde skall stödja projekt 
med programmets partnerländer enligt 
artikel 5, särskilt utbyten för ungdomar och 
ungdomsledare, initiativ som ökar 
ungdomars ömsesidiga förståelse och
solidaritetskänsla samt utveckling av 
samarbete inom ungdomsområdet och det 
civila samhället i dessa länder.

3. Detta programområde skall stödja projekt 
med programmets partnerländer enligt 
artikel 5, särskilt utbyten för ungdomar och 
ungdomsledare, initiativ som ökar 
ungdomars ömsesidiga förståelse,
solidaritetskänsla och tolerans samt 
utveckling av samarbete inom 
ungdomsområdet och det civila samhället i 
dessa länder.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen präglas av en stor mångfald i kulturellt, religiöst och socialt hänseende. 
Den sociala sammanhållningen kan främjas endast om man får den unga generationen att ta 
till sig ett visst antal principer, och särskilt de som rör solidaritet och tolerans inför allt och 
alla för att få till stånd en attitydförändring.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 23
Artikel 6, punkt 2

2. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som anges i bilagan för 
genomförandet av programområdena, riktar 
sig programmet till ungdomar mellan 13 och 
30 år.

2. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som anges i bilagan för 
genomförandet av programområdena, riktar 
sig programmet till ungdomar mellan 15 och 
28 år.

Or. en

Motivering

Föredraganden stöder utökningen av programmets räckvidd (tidigare begränsat till personer 
mellan 15 och 25 år) för att göra programmet mer flexibelt och för att återspegla 
förskjutningen av ungdomsbegreppet. Han vill dock föreslå att den övre åldersgränsen sätts 
till 28 år i stället för 30 år och att den nedre 13-årsgränsen tillämpas endast under särskilda 
omständigheter, på grund av budgetrestriktioner.
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Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 24
Artikel 6, punkt 4

4. Alla ungdomar, utan åtskillnad, skall ha 
tillträde till programverksamheten enligt 
bestämmelserna i bilagan. Kommissionen 
och de länder som deltar i programmet skall 
se till att särskilda ansträngningar görs till 
förmån för ungdomar som av 
utbildningsmässiga, sociala, fysiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller 
geografiska skäl har de största svårigheterna 
att delta i programmet.

4. Alla ungdomar, utan åtskillnad, skall ha 
tillträde till programverksamheten enligt 
bestämmelserna i bilagan. Kommissionen 
och de länder som deltar i programmet skall 
se till att särskilda ansträngningar görs till 
förmån för ungdomar som beroende på 
könstillhörighet, av utbildningsmässiga, 
sociala, fysiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller geografiska skäl har de 
största svårigheterna att delta i programmet.

Or. en

Motivering

Ansträngningar måste göras för att könstillhörighet inte skall avgöra huruvida unga kvinnor 
deltar eller ej.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 25
Artikel 6, punkt 4

4. Alla ungdomar, utan åtskillnad, skall ha 
tillträde till programverksamheten enligt 
bestämmelserna i bilagan. Kommissionen 
och de länder som deltar i programmet skall 
se till att särskilda ansträngningar görs till 
förmån för ungdomar som av 
utbildningsmässiga, sociala, fysiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller 
geografiska skäl har de största svårigheterna 
att delta i programmet.

4. Alla ungdomar, utan åtskillnad, skall ha 
tillträde till programverksamheten enligt 
bestämmelserna i bilagan. Kommissionen 
och de länder som deltar i programmet skall 
se till att särskilda ansträngningar görs till 
förmån för ungdomar som av 
utbildningsmässiga, sociala, fysiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller 
geografiska skäl har de största svårigheterna 
att delta i programmet. Kommissionen och 
de länder som deltar i programmet skall 
också säkerställa ett balanserat deltagande 
mellan kvinnor och män.

Or. sv
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Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 26
Artikel 8, punkt 6, led b, led ii

ii) Det måste ha tillgång till tillräcklig 
personal med yrkes- och språkkunskaper 
som lämpar sig för arbete med internationellt 
samarbete.

ii) Det måste ha tillgång till tillräcklig 
personal med ett balanserat deltagande 
mellan kvinnor och män med yrkes- och 
språkkunskaper som lämpar sig för arbete 
med internationellt samarbete.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skapa förståelse för utmaningarna för att uppnå jämställdhet.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 27
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen och de länder som deltar i 
programmet skall se till att den verksamhet 
som stöds genom programmet blir föremål 
för lämplig information och marknadsföring.

5. Kommissionen och de länder som deltar i 
programmet skall se till att den verksamhet 
som stöds genom programmet blir föremål 
för lämplig information och marknadsföring, 
särskilt vad gäller ungdomar med sämre 
förutsättningar, däribland ungdomar med 
invandrar- och minoritetsbakgrund, samt 
unga med funktionshinder.

Or. fr

Motivering

Ungdomar med invandrar- och minoritetsbakgrund, samt unga med funktionshinder har ofta 
mindre möjligheter att delta i initiativ och program för ungdomar, det är därför dessa bör ges 
särskild uppmärksamhet på ett sätt som bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen i 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 28
Artikel 8, punkt 5
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5. Kommissionen och de länder som deltar i 
programmet skall se till att den verksamhet 
som stöds genom programmet blir föremål 
för lämplig information och marknadsföring.

5. Kommissionen och de länder som deltar i 
programmet skall se till att den verksamhet 
som stöds genom programmet blir föremål 
för lämplig information och marknadsföring. 
De skall vidta lämpliga åtgärder för att 
sprida information genom de bäst lämpade 
kanalerna och, med hjälp av de nationella 
organen, rikta information om programmet 
till mindre organisationer, i synnerhet på 
regional och lokal nivå.

Or. en

Motivering

För att få fler deltagare begär föredraganden att insyn i programmet skall öka genom att 
kvaliteten på den information som finns tillgänglig för ungdomar förbättras och även 
tillgången till informationen genom att de bästa kanalerna för att sprida information utnyttjas 
(när det gäller ungdomar torde det vara TV, Internet och mobiltelefoner).

Vidare begär föredraganden att de nationella organen själva vidtar åtgärder för att se till att 
informationen om programmet når mindre organisationer, särskilt de på regional och lokal 
nivå, vilket är i linje med tanken på en ökad decentralisering.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 29
Artikel 9, punkt 1, led c

c) När det gäller ekonomiska frågor, de 
kriterier (till exempel andelen ungdomar av 
befolkningen, BNP och geografiskt avstånd 
mellan länderna) som skall tillämpas för att 
fastställa en vägledande fördelning av 
medlen mellan medlemsstaterna för de 
programområden som skall administreras på 
decentraliserad nivå.

c) När det gäller ekonomiska frågor, de 
kriterier som skall tillämpas för att fastställa 
en vägledande fördelning av medlen mellan 
medlemsstaterna för de programområden 
som skall administreras på decentraliserad 
nivå.

Or. en

Motivering

När det gäller kriterierna för att fastställa finansieringen föreslår föredraganden att 
fastlagda kriterier skall strykas eftersom de tycks fungera endast som en riktlinje. De faktiska 
kriterierna bör anges i sin helhet. 
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 30
Artikel 11, punkt 3

3. Kommissionen och EU:s medlemsstater 
skall se till att tillvarata programverksamhet 
som bidrar till utvecklingen av målen inom 
andra områden för gemenskapsåtgärder, till 
exempel allmän och yrkesinriktad 
utbildning, kultur och idrott.

3. Kommissionen och EU:s medlemsstater 
skall se till att tillvarata programverksamhet 
som bidrar till utvecklingen av målen inom 
andra områden för gemenskapsåtgärder, till 
exempel allmän och yrkesinriktad 
utbildning, kultur, idrott, jämställdhet och 
kampen mot diskriminering.

Or. fr

Motivering

Den programverksamhet som bidrar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och 
kampen mot diskriminering är mycket viktig eftersom det handlar om en verksamhet som 
riktar sig mot ungdomar och som följaktligen ger hopp om en attitydförändring. 
Medlemsstaterna och kommissionen bör därför värdesätta sådan verksamhet.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 31
Artikel 15, punkt 3

3. De länder som deltar i programmet skall 
till kommissionen senast den 30 juni 2010 
lämna en rapport om genomförandet av 
programmet, och senast den 30 juni 2015 en 
rapport om programmets effekter.

3. De länder som deltar i programmet skall 
till kommissionen senast den 30 juni 2010 
lämna en rapport om genomförandet av 
programmet, och senast den 30 juni 2015 en 
rapport om programmets effekter. De länder 
som deltar i programmet skall i sina 
rapporter om genomförandet av 
programmet och programmets effekter 
särskilt redovisa hur jämställdhetsmålet 
har uppfyllts samt hur man tillgodosett 
ungdomars med sämre förutsättningar 
inklusive funktionshindrades deltagande. 
Kommissionen skall inför denna 
redovisning ge lämpligt stöd och praktisk 
vägledning till länderna.  

Or. sv
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Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 32
Skäl 1

(1) Genom fördraget införs ett 
unionsmedborgarskap och där föreskrivs att 
gemenskapens insatser på utbildnings-, 
yrkesutbildnings- och ungdomsområdet 
bland annat skall främja utvecklingen av 
ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt en 
utbildning av god kvalitet.

(1) Genom fördraget införs ett 
unionsmedborgarskap och där föreskrivs att 
gemenskapens insatser på utbildnings-, 
yrkesutbildnings- och ungdomsområdet 
bland annat skall främja utvecklingen av 
ungdoms- och ungdomsledarutbyte, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
en utbildning av god kvalitet.

Or. en

Motivering

Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män måste också ingå.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 33
Skäl 2

(2) Fördraget om Europeiska unionen 
bygger på principerna om frihet, demokrati 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, och 
främjandet av ungdomars aktiva 
medborgarskap skall bidra till att dessa 
värden befästs.

(2) Fördraget om Europeiska unionen 
bygger på principerna om frihet, demokrati 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
kampen mot diskriminering och främjandet 
av ungdomars aktiva medborgarskap skall 
bidra till att dessa värden befästs.

Or. fr

Motivering

Jämställdhet mellan kvinnor och män och kampen mot diskriminering ingår i Europeiska 
unionens grundläggande principer och måste absolut spridas till europeiska ungdomar. 
Artikel 2.3 i beslutet anger för övrigt att programmet ”Aktiv ungdom” bör ”bidra till 
utvecklingen av unionens politik, särskilt …kampen mot all diskriminering…”
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Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 34
Skäl 2

(2) Fördraget om Europeiska unionen 
bygger på principerna om frihet, demokrati 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, och 
främjandet av ungdomars aktiva 
medborgarskap skall bidra till att dessa 
värden befästs.

(2) Fördraget om Europeiska unionen 
bygger på principerna om frihet, demokrati 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främjandet av ungdomars aktiva 
medborgarskap skall bidra till att dessa 
värden befästs.

Or. en

Motivering

Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män måste också ingå.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 35
Skäl 5

(5) Vid Europeiska rådets extra möte i 
Lissabon den 23–24 mars 2000 fastställdes 
ett strategiskt mål för unionen, som bland 
annat innebär en aktiv sysselsättningspolitik 
och ökad betoning på utbildning och 
livslångt lärande, och som kompletterades 
med en strategi för hållbar utveckling vid 
Europeiska rådets möte i Göteborg den 
15-16 juni 2001.

(5) Vid Europeiska rådets extra möte i 
Lissabon den 23–24 mars 2000 fastställdes 
ett strategiskt mål för unionen, som bland 
annat innebär en aktiv sysselsättningspolitik 
och ökad betoning på utbildning och 
livslångt lärande och kvinnors 
sysselsättning, och som kompletterades med 
en strategi för hållbar utveckling vid 
Europeiska rådets möte i Göteborg den 
15-16 juni 2001.

Or. en

Motivering

Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män måste också ingå.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 36
Skäl 10

(10) Gemenskapens insatser skall även bidra 
till en allmän och yrkesinriktad utbildning av 
god kvalitet, syfta till att undanröja bristande 
jämlikhet och främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män, i enlighet med artikel 3 i 
fördraget.

(10) Gemenskapens insatser skall även bidra 
till en allmän och yrkesinriktad utbildning av 
god kvalitet, syfta till att kämpa mot 
diskriminering, att undanröja bristande 
jämlikhet och främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män, i enlighet med artikel 3 i 
fördraget.

Or. fr

Motivering

Jämställdhet mellan kvinnor och män och kampen mot diskriminering ingår i Europeiska 
unionens grundläggande principer och måste absolut spridas till europeiska ungdomar. 
Artikel 2.3 i beslutet anger för övrigt att programmet ”Aktiv ungdom” bör ”bidra till 
utvecklingen av unionens politik, särskilt …kampen mot all diskriminering…”

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 37
Bilaga, punkt 1.1., stycke 2

Verksamheten grundas på transnationella 
partnerskap mellan olika projektaktörer och 
förutsätter att ungdomarna medverkar aktivt. 
Den skall dels göra det möjligt för ungdomar 
att upptäcka och få kunskap om olika sociala 
och kulturella miljöer genom att de får tillfälle 
att lära av varandra, dels stärka deras känsla 
av att vara europeiska medborgare. Stödet 
inriktas främst på multilateral verksamhet 
med utlandsvistelser för grupper.

Verksamheten grundas på transnationella 
partnerskap mellan olika projektaktörer och 
förutsätter att flickor och pojkar medverkar 
aktivt och på ett jämställt sätt. Den skall dels 
göra det möjligt för ungdomar att upptäcka 
och få kunskap om olika sociala och kulturella 
miljöer genom att de får tillfälle att lära av 
varandra, dels stärka deras känsla av att vara
europeiska medborgare. Stödet inriktas 
främst på multilateral verksamhet med 
utlandsvistelser för grupper.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att skapa förståelse för utmaningarna för att uppnå jämställdhet.
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Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 38
Bilaga, punkt 1.3., stycke 3

Verksamheten eller projekten grundas på 
transnationella partnerskap som ger 
möjlighet att på europeisk nivå sammanföra 
idéer samt utbyten av erfarenheter och god 
praxis från projekt och verksamhet som 
genomförts på lokal eller regional nivå, med 
sikte på att öka ungdomars deltagande på 
olika nivåer i samhället. Verksamheten kan 
inbegripa organisation av samråd med 
ungdomar om deras behov och önskemål i 
syfte att utforma nya metoder för ungdomars 
aktiva deltagande i ett demokratiskt Europa.

Verksamheten eller projekten grundas på 
transnationella partnerskap som ger 
möjlighet att på europeisk nivå sammanföra 
idéer samt utbyten av erfarenheter och god 
praxis från projekt och verksamhet som 
genomförts på lokal eller regional nivå, med 
sikte på att öka ungdomars deltagande på 
olika nivåer i samhället och skapa förståelse 
för frågor om jämställdhet. Verksamheten
kan inbegripa organisation av samråd med 
ungdomar om deras behov och önskemål i 
syfte att utforma nya metoder för ungdomars 
aktiva deltagande i ett demokratiskt Europa.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att skapa förståelse för utmaningarna för att uppnå jämställdhet.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 39
Bilaga, punkt 2.1., stycke 4

Den täcker helt eller delvis bland annat 
volontärens fickpengar, försäkring, 
kostnader för uppehälle och resa samt i 
vissa fall ett extra bidrag till ungdomar med 
sämre förutsättningar.

Den täcker helt bland annat volontärens 
fickpengar, försäkring, kostnader för mat 
och husrum och resa samt i vissa fall ett 
extra bidrag till ungdomar med sämre 
förutsättningar.

Or. en

Motivering

För att se till att finansiellt missgynnade ungdomar får större möjligheter att delta i 
Europeiska volontärtjänstens programområden föreslår föredraganden en ändring av texten 
för att undanröja ekonomiska hinder (eftersom det inte är volontären som skall behöva betala 
för att delta, och i enlighet med principen om att kvalitet skall gå före kvantitet när det gäller 
programområdena).



AM\569439SV.doc 15/17 PE 359.941v01-00

SV

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 40
Bilaga, punkt 4.3.

Detta programområde stöder verksamhet 
som syftar till utbildning av ungdomsledare, 
projektansvariga, ungdomsrådgivare och 
pedagogisk personal i projekten. Det stöder 
även utbyte av erfarenhet, sakkunskap och 
god praxis mellan dessa personer. Det stöder 
också verksamhet som underlättar 
upprättandet av varaktiga projekt och 
partnerskap av god kvalitet inom ramen för 
programmet. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas verksamhet som främjar medverkan 
av ungdomar som har de sämsta 
förutsättningarna för att delta i 
EU-insatserna.

Detta programområde stöder verksamhet 
som syftar till utbildning av ungdomsledare, 
projektansvariga, ungdomsrådgivare och 
pedagogisk personal i projekten. Det stöder 
även utbyte av erfarenhet, sakkunskap och 
god praxis mellan dessa personer. Det stöder 
också verksamhet som underlättar 
upprättandet av varaktiga projekt och 
partnerskap av god kvalitet inom ramen för 
programmet. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas verksamhet som främjar
jämställdhetsperspektivet samt medverkan 
av ungdomar som har de sämsta 
förutsättningarna, inklusive 
funktionshindrade, för att delta i 
EU-insatserna.

Or. sv

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 41
Bilaga, punkt 4.5.

Detta programområde stöder information 
och kommunikation riktad till ungdomar 
som förbättrar deras tillgång till relevant 
information och till kommunikationstjänster, 
så att de i ökad utsträckning kan delta i det 
offentliga livet och lättare kan omsätta sina 
möjligheter att vara aktiva och ansvarsfulla 
medborgare. Bidrag kommer att beviljas till 
verksamhet på europeisk och nationell nivå 
som förbättrar ungdomars tillgång till 
informations- och kommunikationstjänster, 
ökar spridningen av information av god 
kvalitet och ökar ungdomars medverkan i 
utformningen och spridningen av 
informationen. Detta programområde skall 
särskilt bidra till att det utvecklas 
europeiska, nationella, regionala och lokala 

Detta programområde stöder information 
och kommunikation riktad till ungdomar 
som förbättrar deras tillgång till relevant 
information och till kommunikationstjänster, 
så att de i ökad utsträckning kan delta i det 
offentliga livet och lättare kan omsätta sina 
möjligheter att vara aktiva och ansvarsfulla 
medborgare. Bidrag kommer att beviljas till 
verksamhet på europeisk och nationell nivå 
som förbättrar ungdomars tillgång till 
informations- och kommunikationstjänster, 
ökar spridningen av information av god 
kvalitet och ökar ungdomars medverkan i 
utformningen och spridningen av 
informationen. Detta programområde skall 
särskilt bidra till att det utvecklas 
europeiska, nationella, regionala och lokala 
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portaler för spridning av specifik 
information till ungdomar genom alla slags 
medel, särskilt de medel som ungdomar 
oftast använder. Programområdet kan även 
stödja åtgärder som främjar ungdomars 
engagemang i utformningen och spridningen 
av begripliga, användarvänliga och specifika 
råd och informationsprodukter, så att 
informationen blir av bättre kvalitet och 
tillgången till informationen underlättas för 
alla ungdomar.

portaler för spridning av specifik 
information till ungdomar genom alla slags 
medel, särskilt de medel som ungdomar 
oftast använder. Programområdet kan även 
stödja åtgärder som främjar ungdomars 
engagemang i utformningen och spridningen 
av begripliga, användarvänliga och specifika 
råd och informationsprodukter, så att 
informationen blir av bättre kvalitet och 
tillgången till informationen underlättas för 
alla ungdomar. Jämställdhet, språk som 
inkluderar båda könen måste tydligt och 
klart ingå i alla publikationer.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att skapa förståelse för utmaningarna för att uppnå jämställdhet.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 42
Bilaga, punkt 4.8.

Kommissionen kan anordna seminarier, 
symposier eller möten som kan underlätta 
genomförandet av programmet. 
Kommissionen kan också vidta lämpliga 
åtgärder som rör information, publicering 
och spridning samt utvärdera och kontrollera 
programmet. Sådan verksamhet kan 
finansieras genom bidrag, lämnas ut efter 
offentliga upphandlingar eller organiseras 
och finansieras direkt av kommissionen.

Kommissionen kan anordna seminarier, 
symposier eller möten som kan underlätta
genomförandet av programmet. 
Kommissionen skall även ge lämpligt stöd 
och praktisk vägledning till de länder som 
deltar i programmet och som önskar 
upprätta särskilda jämställdhetsplaner 
innan de genomför programmet. 
Kommissionen kan också vidta lämpliga 
åtgärder som rör information, publicering 
och spridning samt utvärdera och kontrollera 
programmet. Sådan verksamhet kan 
finansieras genom bidrag, lämnas ut efter 
offentliga upphandlingar eller organiseras 
och finansieras direkt av kommissionen. 

Or. sv


