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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Förslaget till programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–2013 grundar sig på artikel 149 
i EG-fördraget där det föreskrivs att målen för gemenskapens insatser bland annat skall vara 
att ”främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte”.

Syftet med förslaget är att främja solidaritet och rörlighet bland unga européer i EU och dess 
grannområden. Följande specifika mål föreslås: 

– Främja ungdomars aktiva samhällsengagemang i allmänhet och deras europeiska 
samhällsengagemang i synnerhet.

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

– Främja ömsesidig förståelse mellan olika folk genom ungdomar.

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

– Främja det ungdomspolitiska samarbetet på europeisk nivå.

Avsikten är att försöka nå de här målen inom fem olika program: ”Ungdom för Europa” 
(utbyten och rörlighet), ”Europeisk volontärtjänst” (aktivt engagemang), ”Ungdom för 
världen” (grannländer och tredje länder), ”Ungdomsledare och stödstrukturer” (stödstrukturer 
för ungdomar) och ”Stöd till politiskt samarbete” (ungdomspolitiskt samarbete).

2. Förslaget i sammandrag

Förslaget bygger vidare på de positiva resultat som uppnåtts i samband med det aktuella 
programmet Ungdom som kommer att avslutas 2006. Det befäster budgetbestämmelser och 
befintliga program på ungdomsområdet och rymmer ett förenklat förfarande för ansökan om, 
samt godkännande och administration av projekt. På det här sättet inrättas ett mera distinkt 
och självständigt ungdomsprogram för EU. Finansieringsramen för genomförandet uppgår till 
915 000 000 EUR för programperioden (2007–2013).

3. Utvärdering av förslaget

På det hela taget bygger förslaget på tidigare erfarenheter och syftar till att stärka 
gemenskapens insatser på ungdomsområdet som varit både framträdande och verkningsfulla. 
De förändringar som införs går främst ut på förenkla byråkratin, vilket ger EU-program inom 
området en chans att bli mer relevanta för och inriktade på sådan verksamhet som behöver 
EU-stöd.

Ett antal punkter förtjänar emellertid särskild uppmärksamhet. För det första kan man 
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diskutera huruvida det föreslagna beloppet 915 000 000 EUR är tillräckligt för att stöda alla 
de mål som skissas upp, särskilt med tanke på det gedigna ungdomsutbytet med andra länder. 
Vidare bör förteckningen i artikel 5.1, över länder som får delta i programmen, utvidgas till 
att omfatta till exempel Kina och Ryssland.

Dessutom bör målen heller inte fastställas alltför mycket på förhand. De som har en ansenlig 
chans att bidra till viktiga ungdomsmålsättningar (till exempel att främja rörlighet och ett 
gediget  ungdomsutbyte för att lindra ungdomsarbetslösheten, eller är inriktade på 
funktionshindrade, för att ge dem bättre utsikter till sysselsättning) bör presenteras som 
prioriterade, framom vissa andra målområden som drar till sig mindre aktivitet, till exempel 
att främja ungdomars aktiva engagemang i volontärtjänstinsatser. Man bör heller inte bortse 
från lokala och kulturella traditioner. Till exempel bör på förhand fastställda åldersgränser och 
utbildningskrav inte få diktera tillträde till de här programområdena (till exempel 
programområdena 2.2 och 2.3, Europeisk volontärtjänstinsats för grupper och Samarbete 
mellan instanser för samhälls- eller frivilliginsatser).

På samma sätt bör inte heller projekt inom programområde 4 (Ungdomsledare och 
stödstrukturer) toppstyras allt för mycket. I stället bör både sakkunniga på gräsrotsnivå i 
medlemsstaterna och väletablerade praktiserande aktörer som Europeiska ungdomsforumet 
uppmuntras att spela en framträdande roll när det gäller att utforma värdefulla och lämpliga 
projekt.

I synnerhet när det gäller  kvinnors roll får man hoppas att projekt som finansieras med medel 
ur programmet Aktiv ungdom anlägger ett synsätt som är alltigenom modernt och som 
uppmuntrar kvinnor att ta makt över sina liv. Unga kvinnor är redan i dag aktivare än män 
inom ett flertal frivilligprojekt och nu är det dags att prioritera ett större kvinnodeltagande i 
det politiska livet, till exempel inom programområde 5 (Stöd till politiskt samarbete).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Fördraget om Europeiska unionen 
bygger på principerna om frihet, demokrati 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, och 

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

de grundläggande friheterna, och främjandet 
av ungdomars aktiva medborgarskap skall 
bidra till att dessa värden befästs.

Ändringsförslag 2
Skäl 9a (nytt)

(9a) EU förfogar över en rad instrument 
och politiska riktlinjer som främjar 
jämställdhet mellan könen, till exempel 
kommissionens meddelande av den 
21 februari 1996 om att integrera lika 
möjligheter för kvinnor och män i all 
gemenskapspolitik och 
gemenskapsverksamhet1, 
gemenskapsinitiativet Equal avseende 
samarbete mellan länderna för att främja 
nya metoder för att bekämpa 
diskriminering och alla slags skillnader i 
samband med arbetsmarknaden2, 
kommissionens meddelande av den 
12 december 2002 om genomförandet av 
jämställdhetsintegrering i de samlade 
programdokumenten för strukturfonderna
2000–20063 och rådets rekommendation av 
den 2 december 1996 om en balanserad 
fördelning mellan kvinnor och män i 
beslutsprocessen4, vilka gör jämställdhet 
mellan könen till ett centralt EU-mål.
__________________
1 KOM(1996)0067 – Ej offentliggjort i 
EUT.
2 KOM(2000)0853 – EGT C 127, 5.5.2000.
3 KOM(2002)0748 – Ej offentliggjort i 
EUT.
4 EGT L 319, 10.12.1996.

Motivering

Programmet Aktiv ungdom bör på tillbörligt sätt i lagstiftning och program beakta de 
riktlinjer för integrering av jämställdhetsfrågor som EU har antagit.



PE 357.890v01-00 6/8 PA\566831SV.doc

SV

Ändringsförslag 3
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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4
Skäl 12

(12) Det är nödvändigt att främja ett aktivt 
medborgarskap och förstärka kampen mot 
alla former av utestängning, inklusive rasism 
och främlingsfientlighet.

(12) Det är nödvändigt att främja ett aktivt 
medborgarskap och jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt förstärka kampen 
mot alla former av utestängning, inklusive 
rasism och främlingsfientlighet.

Ändringsförslag 5
Skäl 21

(21) Det bör föreskrivas särskilda 
bestämmelser för tillämpningen av rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och 
av genomförandebestämmelserna till denna 
förordning samt sådana undantag från dessa 
bestämmelser som behövs med hänsyn till 
bidragsmottagarnas och verksamhetens 
karaktär.

(21) Det bör föreskrivas särskilda 
bestämmelser för tillämpningen av rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och 
av genomförandebestämmelserna till denna 
förordning samt sådana undantag från dessa 
bestämmelser som behövs med hänsyn till 
deltagarnas och verksamhetens karaktär.

Motivering

Lagstiftningen skall inte tillskriva de involverade personerna någon karaktär, i synnerhet inte 
då målet är att främja samarbete, engagemang och dynamiska lösningar.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1, led g

g) Se till att ungdomar med sämre g) Se till att ungdomar med sämre 
förutsättningar, inklusive funktionshindrade 



PA\566831SV.doc 7/8 PE 357.890v01-00

SV

förutsättningar deltar i programmet. ungdomar, deltar i programmet.

Motivering

”Förutsättningar” skall inte enbart tolkas med hjälp av samhällsekonomiska faktorer. 
Fysiska faktorer bör också beaktas.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 2, led c

c) Bidra till samarbetet mellan de samhälls-
och volontärtjänster som engagerar 
ungdomar på nationell nivå.

utgår

Motivering

Programmet Aktiv ungdom och dess mål bör under inga omständigheter sammanblandas med 
arrangemang för nationella samhällstjänster. Att tillåta att det förstnämnda utvecklas till ett 
substitut för de senare får inte ske.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 4, led d

d) Bidra till att förbättra informationen till 
ungdomar.

d) Bidra till att förbättra informationen till 
ungdomar och beakta särskilda utmaningar 
som unga kvinnor i vissa medlemsstater och 
de funktionshindrade ställs inför.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 1, led ea (nytt)

ea) EU:s övriga partnerländer

Motivering

Förteckningen över länder som deltar i programmen bör göras upp på så bred basis som 
möjligt. Formuleringen ”partnerländer” garanterar både möjligheter till medverkan och en 
flexibel tolkningsmarginal.

Ändringsförslag 10
Artikel 6, punkt 4
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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.

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, 
könsrelaterade eller geografiska skäl har de 
största svårigheterna att delta i programmet.

Ändringsförslag 11
Artikel 11, punkt 2

2. Medlen för programmet får slås samman
med medel från andra 
gemenskapsinstrument i syfte att genomföra 
verksamhet som inriktas på gemensamma 
mål för programmet och dessa instrument.

2. Strävan bör vara att slå samman medlen
för programmet med medel från andra 
gemenskapsinstrument i syfte att genomföra 
verksamhet som inriktas på gemensamma 
mål för programmet och dessa instrument.

Motivering

På samma sätt som medlemsstaternas agerande i samförstånd på EU-nivå är värdefullt så 
bör det råda maximal synergi och minimal överlappning mellan de program som EU 
utvecklar.


