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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jo Leinen

Ændringsforslag 44
Betragtning 3

(3) For at opnå borgernes fulde støtte til den 
europæiske integration bør der derfor 
lægges mere vægt på deres fælles værdier, 
historie og kultur som kerneelementer af 
deres medlemskab af et samfund, der 
bygger på principperne om frihed, 
demokrati og respekt for menneskets 
værdighed og samtidig tages hensyn til 
deres mangfoldighed.

(3) For at borgerne kan deltage aktivt i den 
europæiske integration bør fælles kulturelle, 
sociale og politiske aktiviteter, der 
kombinerer historisk bevidsthed, kulturelle 
traditioner, bevidsthed om den europæiske 
integrations resultater og en følelse af at 
være en del af et større samfund baseret på 
værdier som demokrati og menneskets 
værdighed, fremmes.

Or. de

Ændringsforslag af Jo Leinen

Ændringsforslag 45
Bilag, del I, aktion 1, afsnit 5 a (nyt)
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Borgerprojekter kræver særlig støtte fra de 
offentlige myndigheder på grund af deres 
ofte spontane karakter og deres særlige 
struktur og organisationsmåde. Selv om 
programmet ikke er direkte rettet mod de 
offentlige myndigheder, er de naturligvis 
engagerede i at gøre det til en succes, og de 
må samarbejde med den brede befolkning 
om gennemførelsen af det.

Or. de

Ændringsforslag af Jo Leinen

Ændringsforslag 46
Bilag, del I, aktion 2, overskrift og afsnit 6 a (nyt)

Støtte til undervisning i demokrati
Denne foranstaltning vedrører de 
specifikke aktiviteter, der skal forme en 
politisk kultur i den brede befolkning. 
Aktivt medborgerskab forudsætter en 
forståelse af det demokratiske system og 
information om institutionelle 
informationskanaler. Programmets 
aktioner resulterer i en "bevidsthed om 
verden", der kræver forståelse af den rolle, 
som statsforvaltningen spiller. Denne 
foranstaltning støtter alle individuelle og 
kollektive initiativer, der tilskynder 
almindelige mennesker til at drøfte det 
europæiske system: konferencer tilrettelagt 
på initiativ af sociale organisationer og 
med deltagelse af indbudte opinionsledere; 
politiske debatter i advokatsamfund; 
initiativer, der indebærer politisk 
uddannelse af journalister (med henblik på 
at forbedre kvaliteten af den politiske 
information); initiativer til konkurrencer, 
herunder en efterligning af den måde, 
hvorpå de europæiske institutioner 
arbejder, i stil med den nuværende 
konkurrence i europæisk lovgivning i en 
"fiktiv" ret.
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