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KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Retsgrundlaget for det foreliggende forslag til afgørelse om oprettelse af programmet "Aktive 
unge" for perioden 2007-2013 er EF-traktatens artikel 149, i henhold til hvilken målene for 
Fællesskabets indsats er at "tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og 
ungdomsledere."

Forslaget har til formål at fremme solidaritet og mobilitet blandt unge europæere i EU og i 
nabolandene. De detaljerede mål er følgende:

- at fremme aktivt medborgerskab blandt unge i almindelighed og unionsborgerskab i 
særdeleshed

- at fremme solidaritet blandt unge, navnlig for at styrke den sociale samhørighed i EU

- at fremme gensidig forståelse mellem befolkningerne gennem de unge

- at bidrage til at forbedre kvaliteten af de systemer, der støtter unges aktiviteter, og 
kapaciteten inden for civilsamfundets organisationer på ungdomsområdet

- at fremme det europæiske samarbejde inden for ungdomspolitik.

Disse mål skal nås gennem fem programmer: "Ungdom for Europa" (udvekslinger og 
mobilitet), "Europæisk volontørtjeneste" (aktivt engagement), "Unge for verden" (nabolande 
og tredjelande), "Ungdomsledere og støtteordninger" (unges støttestrukturer) og "Støtte til 
politisk samarbejde" (ungdomspolitisk samarbejde).

2. Sammendrag af forslaget

Forslaget viderefører de resultater, der er opnået med det nuværende program for unge, som 
udløber i 2006. Det konsoliderer de budgetmæssige bestemmelser og de eksisterende 
programmer på ungdomsområdet samt forenkler fremgangsmåden ved ansøgninger om støtte 
til projekter, udvælgelsen af disse og forvaltningen. EU's program "Aktive unge", hvortil der 
afsættes 915 mio. EUR for programmets løbetid (2007-2013), vil således blive mere synligt 
og autonomt.

3. Vurdering af forslaget

I det store og hele bygger forslaget på de eksisterende erfaringer og søger at gøre 
Fællesskabets indsats på ungdomsområdet mere fremtrædende og effektiv. Nyskabelserne 
vedrører navnlig strømlining af de bureaukratiske aspekter, hvormed EU-programmerne på 
dette område vil blive mere relevante og stærkere rettet ind mod de aktioner, der har behov for 
EU-støtte.

Nogle punkter fortjener imidlertid særlig opmærksomhed. For det første kan det diskuteres, 
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om det foreslåede beløb på 915 mio. EUR er tilstrækkeligt til at støtte alle de nævnte mål, 
navnlig de omfattende ungdomsudvekslinger med andre lande. Endvidere burde listen over 
lande, der kan deltage i programmet, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, også omfatte f.eks. 
Kina og Rusland.

Herudover burde målene ikke beskrives på en direkte apriorisk måde: de aktioner, der har en 
væsenlig chance for at bidrage til gennemførelsen af vigtige mål på ungdomsområdet (f.eks. 
fremme af ungdomsudvekslinger og-mobilitet med henblik på mindskelse af 
ungdomsarbejdsløshed), eller aktioner, der fokuserer på handicappede med henblik på 
forbedring af deres beskæftigelsesmuligheder, burde have forrang frem for nogle mindre 
effektive aktioner som f.eks. fremme af unges inddragelse i volontørtjenester. De lokale og 
kulturelle traditioner bør ikke overses, og f.eks. bør adgangen til de relevante foranstaltninger 
(foranstaltning 2.2 Gruppebaseret europæisk volontørtjeneste og 2.3 Samarbejde mellem 
civile eller frivillige tjenester) ikke dikteres af aldersgrænser eller uddannelseskrav.

Ligeledes bør projekter under aktion 4 (Ungdomsledere og støttesystemer) heller ikke 
bestemmes ovenfra. I stedet burde aktører med græsrodserfaringer på ungdomsområdet i 
medlemsstaterne og  etablerede aktører som f.eks. Europæisk Ungdomsforum tilskyndes til at 
føre an ved udformningen af relevante og passende projekter.

Med hensyn til navnlig kvindernes rolle må man håbe, at de projekter, der finansieres over 
programmet "Aktive unge", fremmer et helt igennnem moderne tiltag, der indebærer 
empowering. Unge kvinder er allerede mere aktive end mænd i forskellige volontørtjenester; 
fremme af deres deltagelse i det politiske liv bør nu være en prioriteret opgave, f.eks. under 
aktion 5 (Støtte til politisk samarbejde).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) EU-traktaten bygger på principperne 
frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt på 

(2) EU-traktaten bygger på principperne 
frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne, ligestilling mellem 
kvinder og mænd og de grundlæggende 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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den filosofi, at fremme af aktivt 
medborgerskab blandt unge skal medvirke 
til at udvikle disse værdier. 

frihedsrettigheder samt på den filosofi, at 
fremme af aktivt medborgerskab blandt unge 
skal medvirke til at udvikle disse værdier. 

Ændringsforslag 2
Betragtning 9 a (ny)

(9a) EU råder over en række instrumenter 
og politiske retningslinjer med henblik på 
ligestilling af kønnene som f.eks. 
Kommissionens meddelelse af 21. februar 
1996 om integrering af lige muligheder for 
kvinder og mænd i alle 
fællesskabspolitikker og -aktioner1, EF-
initiativet Equal vedrørende tværnationalt 
samarbejde til fremme af en ny praksis i 
bekæmpelsen af forskelsbehandling og 
uligheder af enhver art i forbindelse med 
arbejdsmarkedet2, Kommissionens 
meddelelse af 12. december 2002 om 
gennemførelse af kønsaspektet i 
strukturfondenes 
programmeringsdokumenter 2000-20063 og 
Rådets henstilling af 2. december 1996 om 
ligelig deltagelse af mænd og kvinder i 
beslutningsprocessen,4 der gør ligestilling 
mellem kønnene til et centralt EU-mål.

Begrundelse

I forbindelse med programmet "Aktive unge" bør der tages behørigt hensyn til de eksisterende 
EU-retningslinjer for integration af kønsaspektet i EU's lovgivning og programmer.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) Fællesskabets indsats bidrager bl.a. til 
kvalitetsuddannelser og bør tilstræbe at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, jf. traktatens 

(10) Fællesskabets indsats bidrager bl.a. til 
kvalitetsuddannelser og bør tilstræbe at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd, jf. traktatens 

  
1 KOM(96) 67 - Ikke offentliggjort i EFT.
2 C(2000)853 - EFT C 127 af 5.5.2000.
3 KOM(2002) 748 - Ikke offentliggjort i EUT.
4 EFT L 319 af 10.12.1996.
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artikel 3. artikel 3.

Ændringsforslag 4
Betragtning 12

(12) Det er nødvendigt at fremme aktivt 
medborgerskab og gøre en særlig indsats for 
at bekæmpe alle former for udstødelse, 
herunder racisme og fremmedhad.

(12) Det er nødvendigt at fremme aktivt 
medborgerskab samt ligestilling mellem 
kvinder og mænd og gøre en særlig indsats 
for at bekæmpe alle former for udstødelse, 
herunder racisme og fremmedhad.

Ændringsforslag 5
Betragtning 21

(21) Der bør gøres brug af de særlige regler i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021 og 
dens gennemførelsesbestemmelser samt af 
de undtagelser fra disse tekster, der er 
nødvendige på grund af støttemodtagernes
karakter og aktionernes art.

(21) Der bør gøres brug af de særlige regler i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20022 og 
dens gennemførelsesbestemmelser samt af 
de undtagelser fra disse tekster, der er 
nødvendige på grund af deltagernes karakter 
og aktionernes art.

Begrundelse

Der bør ikke fastsættes bestemmelser om de involverede personers karakter, navnlig ikke, når 
målet er at fremme samarbejde, engagement og dynamiske løsninger.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) at sikre inddragelse af vanskeligt stillede 
unge i programmet

g) at sikre inddragelse af vanskeligt stillede 
unge, herunder handicappede, i 
programmet

Begrundelse

Det at være vanskeligt stillet har ikke alene med socio-økonomiske faktorer, men også med 
fysiske faktorer at gøre.

Ændringsforslag 7

  
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s.1.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s.1.
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Artikel 3, stk. 2, litra c

c) at bidrage til samarbejdet mellem 
volontørtjenester i civilsamfundet, hvor 
unge inddrages på nationalt niveau.

udgår

Begrundelse

Programmet "Aktive unge" og dets mål bør under ingen omstændigheder sammenblandes 
med nationale volontørtjenester. Programmet må ikke erstatte de nationale volontørtjenester.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, stk. 4, litra d

d) at bidrage til bedre information af unge d) at bidrage til bedre information af unge 
under hensyntagen til de særlige 
udfordringer for unge kvinder i nogle 
medlemsstater og handicappede

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) andre EU-partnerlande

Begrundelse

Listen over lande, der kan deltage i programmerne, bør være så omfattende som muligt. 
Ordet "partnerlande" sikrer både medtagelse på listen og en fleksibel fortolkningsmargen.

Ændringsforslag 10
Artikel 6, stk. 4

4. Alle unge skal uden forskelsbehandling 
kunne få adgang til programmets aktiviteter, 
forudsat at bestemmelserne i bilaget 
overholdes. Kommissionen og 
deltagerlandene sørger for, at der gøres en 
særlig indsats for de unge, som af 
uddannelsesmæssige, sociale, fysiske, 
mentale, økonomiske, kulturelle eller 
geografiske årsager har særligt vanskeligt 
ved at deltage i programmet.

4. Alle unge skal uden forskelsbehandling 
kunne få adgang til programmets aktiviteter, 
forudsat at bestemmelserne i bilaget 
overholdes. Kommissionen og 
deltagerlandene sørger for, at der gøres en 
særlig indsats for de unge, som af 
uddannelsesmæssige, sociale, fysiske, 
mentale, økonomiske, kulturelle, 
kønsrelaterede eller geografiske årsager har 
særligt vanskeligt ved at deltage i 
programmet.
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Ændringsforslag 11
Artikel11, stk. 2

2. Programmets midler kan slås sammen 
med andre fællesskabsinstrumenters midler 
for at gennemføre aktioner, der opfylder 
mål, som programmet og de pågældende 
instrumenter har til fælles.

2. Programmets midler slås om muligt 
sammen med andre 
fællesskabsinstrumenters midler for at 
gennemføre aktioner, der opfylder mål, som 
programmet og de pågældende instrumenter 
har til fælles.

Begrundelse

Ligesom det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne handler i forståelse med hinanden på 
EU-plan, bør der også være en maksimal synergieffekt og mindst mulig overlapning mellem 
EU-programmerne.


