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KORT BEGRUNDELSE

1. Programmet "Borgere for Europa" til fremme af et aktivt medborgerskab udgør en 
grundlæggende strategi i den europæiske politiske proces.

Under programmet opfordres den brede befolkning til at deltage i opgaven med at forme 
den politiske mening og den politiske vilje og dermed til at bibringe den europæiske 
politiske proces en vigtig rådgivende komponent, der vil medføre inddragelse og 
legitimitet.

En fælles kulturel, social og politisk opgave, der skal udføres af befolkningen i Europa, vil 
bringe befolkningen tættere på hinanden og tilskynde til aktivt medborgerskab i offentlige 
anliggender.

Derfor vil programmet "Borgere for Europa" vise vejen til en politisk model for 
samarbejde mellem den brede befolkning og EU's institutioner. Også her vil det politiske 
incitament komme fra periferien og gå i retning af centrum, og når der åbnes mulighed 
for, at den politiske vilje kan formes af et tværsnit af samfundet, vil det gøre almindelige 
mennesker til deltagere i processen med udvikling af den europæiske orden, gøre dem til 
medgrundlæggere af denne orden og skabe ideelle betingelser for forbindelser mellem 
forskellige kulturelle traditioner og for at udvikle en kosmopolitisk lovgivning. Det vil 
ligeledes forhindre den europæiske politik i på bureaukratisk vis at distancere sig fra 
befolkningen i Europa.

2. Da programmet "Borgere for Europa" skaber forbindelser mellem mennesker fra en række 
uafhængige lokalsamfund, fremmer det ansvarlighed, der kræver mere af en aktiv borger 
end blot fokusering på ens egne materielle behov. 

Når opgaven løftes i fællesskab, fører det til en større forståelse af de mål og standarder, 
der er af fælles interesse. Det tilskynder til en bevidst sameksistens, der styres af 
principperne om lige rettigheder og gensidig respekt. Den enkelte udvikler en opfattelse af 
det europæiske samfunds kollektive form - et samfund baseret på demokratiske værdier og 
menneskerettigheder.

3. Programmet vil øge konsensus på et område, hvor social og kulturel pluralisme blomstrer. 
En sådan konsensus kan ikke skabes af EU's institutioner alene - der er behov for at 
inddrage den brede befolkning i en løbende kommunikationsproces.

Formning af den politiske vilje på grundlag af det civile samfund støtter projektet om et 
europæisk område med retfærdighed og vil hjælpe det til at overskride grænser og 
generationer. Det baner vejen for et befolkningernes forbund - der er den egentlige 
betydning af Europa, af den europæiske Res Publica.

4. Programmets strategiske betydning ligger i det faktum, at det fremmer mange former for 
kommunikation, der skaber forbindelse mellem almindelige mennesker og EU's 
institutioner. De planlagte aktiviteter vil gøre det klart for deltagerne, hvordan de bør 
opfatte sig selv som medlemmer af et retfærdigt, rigt facetteret og globalt orienteret 
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Europa.

5. Aktivisme blandt borgerne skaber et kommunikationssamfund, der beriger den politiske 
beslutningsproces, reducerer den bureaukratiske fremmedgørelse og bryder 
institutionernes politiske monopol. Resultatet er en indlysende forbedring af legitimiteten 
og en åben vej til vellykkede nye politiske begyndelser og nye vigtige øjeblikke i den 
europæiske udviklingsproces.

"Forfatningskrisen" og frygten for udvidelsen gør det klart, at der er behov for et sådant 
grundlag for deltagelse på det offentlige område.

6. Gennem en fælles indsats og gennem dialog identificerer befolkningen de traditioner, de 
ønsker at bevare, de fælles regler, som de ønsker at etablere, og det Europa, de ønsker at 
leve i. Herved får den politiske debat tilført både en moralsk og en pragmatisk dimension: 
Den spiller en forsigtig rolle i skabelsen af fremtiden, den ændrer såvel grundlaget som 
målene og bereder vejen for et mere legitimt og mere ambitiøst Europa.

7. Derfor fortjener programmet grundlæggende ordførerens støtte. For at gøre det så effektivt 
som muligt foreslår ordføreren, at alle dem, der spiller en rolle i samfundet (herunder 
medierne), skal inddrages og dermed gøres til forkæmpere. Hun understreger betydningen 
af sponsorater og frivilligt arbejde (som i mange tilfælde udvikler sig spontant og bringer 
personer, der har evner for sådanne aktiviteter, frem i lyset), betydningen af den rolle, som 
skolerne spiller (som strategiske centre for undervisning, uddannelse og stabilt 
samarbejde), fremme af initiativer om undervisning i demokrati og formidling af 
oplysninger om institutionernes kanaler for politisk handling og støtte fra de offentlige 
myndigheder, der naturligvis må bestræbe sig på at sikre, at programmet bliver en succes.

Ordføreren foreslår, at der oprettes en ny budgetpost med titlen Uddannelse i demokrati, 
under "Et aktivt civilsamfund i Europa". Programmet vil kun blive en succes, hvis det 
bidrager til at oplyse befolkningen og til at tilskynde den til at engagere sig i politik. En 
europæisk levevis kan udledes på grundlag af de planlagte foranstaltninger, men der skal 
også være en god forståelse af statsforvaltningens rolle.

Ordføreren understreger ligeledes behovet for det afsnit, der bærer titlen "Oplysnings- og 
formidlingsinstrumenter", der skal styrkes med henblik på at øge mediernes rolle i 
programmet. Sidstnævnte vil kun blive en realitet, hvis det bakkes op af omfattende 
reklame, der har en multiplikatorvirkning. De forskellige aktioner kræver den bredest 
mulige mediedækning og skal offentliggøres på tv, i pressen og i lokalradioer.

Initiativerne vedrørende undervisning i demokrati og reklame kræver, at budgettet øges 
med 10 mio. euro (fordelt ligeligt mellem disse to kategorier). Dette vil sammen med 
ordførerens forslag resultere i et samlet budget på 300 mio. euro.

Der må også gøres en indsats for at opnå administrativ forenkling, da bureaukrati er 
folkets fjende. Ordføreren har, skønt hun stiller sig tvivlende, ikke ændret henvisningen til 
de rådgivende udvalg i gennemførelsesbestemmelserne.

8. Det er af største vigtighed, at der skabes et befolkningernes Europa. Der kan ikke eksistere 
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noget "Europa" uden en forbindelse mellem den private og den offentlige sfære. Dette er 
den eneste måde, hvorpå de universelle værdier i forbindelse med retfærdighed kan 
indarbejdes i et kosmopolitisk samfund, hvor særlige traditioner stadig har stor magt.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Status som unionsborger bør være den 
grundlæggende status for medlemsstaternes 
statsborgere.

(1) Status som unionsborger, som alle 
medlemsstaternes statsborgere har, er 
hjørnestenen i den europæiske politiske 
proces.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2

(2) Fællesskabet bør tilskynde de 
europæiske borgere til at drage fuld nytte 
af alle aspekter af statsborgerskabet af Den 
Europæiske Union, som bør fremmes med 
behørig respekt for subsidiaritetsprincippet.

(2) EU's institutioner bør under 
hensyntagen til subsidiaritetsprincippet 
fremme et aktivt, inddragende, ansvarligt 
og selvvalgt medborgerskab, der kan 
stimulere de offentlige myndigheder, 
uddybe demokratiet og skabe Europas 
fremtid.

Ændringsforslag 3
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, 

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

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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demokrati og respekt for menneskets 
værdighed. og samtidig tages hensyn til 
deres mangfoldighed.

demokrati og menneskets værdighed, 
fremmes.

Ændringsforslag 4
Betragtning 4

(4) For at bringe Europa tættere på 
borgerne og ruste dem til at deltage fuldt ud 
i opbygningen af et stadig mere integreret 
Europa er det nødvendigt at henvende sig 
til alle borgere og at inddrage dem i
tværnationale udvekslings- og 
samarbejdsaktiviteter, der bidrager til at 
fremme en følelse af at være en del af fælles 
europæiske idealer.

(4) For at skabe et borgernes Europa, danne 
en offentlig mening på europæisk plan og 
udvikle en kosmopolitisk identitet bør
kommunikation mellem borgerne fremmes 
på grundlag af samarbejde og dialog og
tværnationale aktiviteter, der har til formål 
at udvikle gensidig respekt og en følelse af 
at være en del af fælles europæiske idealer.

Ændringsforslag 5
Betragtning 5

(5) Europa-Parlamentet gav i sin beslutning 
af 15. april 1988 udtryk for, at der bør gøres 
en betydelig indsats for at styrke 
forbindelserne mellem borgerne i de 
forskellige medlemsstater, og at en særlig 
støtte fra Den Europæiske Union til 
udvikling af venskabsaftaler mellem 
kommuner i de enkelte medlemsstater både 
er velbegrundet og ønskelig.

(5) Europa-Parlamentet gav i sin beslutning 
af 15. april 1988 udtryk for den strategiske 
betydning af at styrke forbindelserne 
mellem borgerne i de forskellige 
medlemsstater, og at en særlig støtte fra Den 
Europæiske Union til udvikling af 
venskabsaftaler mellem kommuner i 
medlemsstaterne både er velbegrundet og 
ønskelig.

Ændringsforslag 6
Betragtning 6 a (ny)

(6a) I chartret om grundlæggende 
rettigheder tages det for givet, at et aktivt 
medborgerskab, der kan samarbejde med 
institutionerne og fremme inddragelse og 
legitimitet, er af central betydning.

Ændringsforslag 7
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Betragtning 7

(7) Rådet fastlagde ved sin afgørelse af 26. 
januar 20049 et EF-handlingsprogram til 
fremme af aktivt medborgerskab i Europa, 
som har bekræftet behovet for at fremme en 
løbende dialog med civilsamfundets 
organisationer og kommunerne og for at 
støtte borgernes aktive deltagelse.

(7) Rådet fastlagde ved sin afgørelse af 26. 
januar 2004 et EF-handlingsprogram til 
fremme af aktivt medborgerskab i Europa, 
som har bekræftet behovet for at fremme en 
løbende dialog med kommunerne, 
civilsamfundets organisationer og borgerne i 
almindelighed. Endvidere fastslog Europa-
Parlamentet i sin beslutning om 
politikudfordringer og budgetmidler for 
perioden 2007-2013, at et program om 
aktivt medborgerskab fortsat var en 
prioritet, der kan bringe Europa tættere på 
borgerne via en bottom-up proces.

Ændringsforslag 8
Betragtning 8

(8) Civilsamfundets organisationer på 
europæisk, nationalt og regionalt plan er 
vigtige mellemled til at nå ud til borgerne.
Deres tværnationale samarbejde bør derfor 
fremmes.

(8) Civilsamfundets organisationer på 
europæisk, nationalt og regionalt plan er 
vigtige knudepunkter til at mobilisere
borgerne. Deres tværnationale samarbejde 
bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 9
Betragtning 9

(9) Forskningsinstitutioner for offentlig 
europæisk politik kan levere idéer og 
overvejelser til debatten på europæisk plan.
De kan også udgøre en forbindelse mellem 
EUinstitutionerne og borgerne og bør derfor
støttes.

(9) Forskningsinstitutioner for offentlig 
europæisk politik kan levere idéer og 
overvejelser til debatten på europæisk plan.
De bidrager til at forme den offentlige 
mening i uformelle kommunikationskredse, 
og de kan udgøre en forbindelse mellem 
EUinstitutionerne og borgerne. Derfor bør 
de støttes, og deres netværksarbejde bør 
fremmes.

Ændringsforslag 10
Betragtning 10

(10) Der bør lægges særlig vægt på, at (10) Programmet bør overholde princippet 
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borgerne og civilsamfundets organisationer 
fra alle medlemsstaterne bliver inddraget på 
en afbalanceret måde i tværnationale 
projekter og aktiviteter.

om, at borgerne og civilsamfundets 
organisationer fra alle medlemsstaterne 
bliver inddraget på en afbalanceret måde i 
tværnationale projekter og aktiviteter.

Ændringsforslag 11
Betragtning 11

(11) Kandidatlandene og de EFTA-lande, 
der er part i EØS-aftalen, anerkendes som 
potentielle deltagere i EF-programmer i 
overensstemmelse med de aftaler, der er 
indgået med dem.

(11) Kandidatlandene og de EFTA-lande, 
der er part i EØS-aftalen, kan frit deltage i 
EF-programmer i overensstemmelse med de 
aftaler, der er indgået med dem.

Ændringsforslag 12
Betragtning 12

(12) Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 
19. og 20. juni 2003 vedtog 
"Thessalonikidagsordenen for det vestlige 
Balkan: På vej mod europæisk integration", 
hvori landene i det vestlige Balkan blev 
indbudt til at deltage i EF-programmer og -
agenturer; landene i det vestlige Balkan bør 
derfor anerkendes som potentielle deltagere 
i EFprogrammer.

(12) Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 
19. og 20. juni 2003 vedtog 
"Thessalonikidagsordenen for det vestlige 
Balkan: På vej mod europæisk integration", 
hvori landene i det vestlige Balkan blev 
indbudt til at deltage i EF-programmer og -
agenturer; landene i det vestlige Balkan bør 
derfor accepteres som potentielle deltagere i 
EFprogrammer.

Ændringsforslag 13
Betragtning 13

(13) Kommissionen og medlemsstaterne bør 
samarbejde om at sikre løbende tilsyn med 
og evaluering af programmet med henblik på 
ændringer af bl.a. prioriteringen for 
gennemførelsen af foranstaltningerne.

(13) Kommissionen og medlemsstaterne bør 
samarbejde om at sikre løbende tilsyn med 
og uafhængig evaluering af programmet 
med henblik på de ændringer, der er 
nødvendige, hvis foranstaltningerne skal 
gennemføres korrekt.

Ændringsforslag 14
Betragtning 17

(17) Da målene for programmet "Borgere for (17) Da målene for programmet "Borgere for 
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Europa" ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor, på 
grund af den tværnationale dimension i 
programmets foranstaltninger og aktioner, 
bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i EF-traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går afgørelsen ikke ud over det 
omfang, der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Europa" ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor, på 
grund af den tværnationale og mangesidede 
dimension i programmets foranstaltninger og 
aktioner, bedre kan opfyldes på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i EF-traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går afgørelsen ikke ud over det 
omfang, der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Ændringsforslag 15
Artikel 1, stk. 2

2. Programmet bidrager til følgende 
generelle mål:

2. Programmet bidrager til følgende 
generelle mål:

- at give borgerne mulighed for at indgå i et 
samspil med hinanden og være med til 
opbygge et stadig mere integreret Europa, 
der er forenet i og beriget af sin kulturelle 
mangfoldighed

- at tilskynde borgerne til at indgå i et 
samspil med hinanden og være med til 
opbygge et Europa, der er rigt facetteret, 
retfærdigt, demokratisk og globalt 
orienteret

- at skabe en europæisk identitet, der bygger 
på anerkendte fælles værdier og en 
anerkendt fælles historie og kultur

- at udvikle en europæisk identitet baseret 
på et politisk fællesskab, der er fælles om 
demokratiske værdier og
menneskerettigheder, og på den historiske 
og kulturelle pluralitet, som 
medlemsstaternes traditioner er et udtryk 
for

- at fremme den gensidige forståelse 
mellem de europæiske borgere og 
respektere og hylde den kulturelle 
mangfoldighed og samtidig bidrage til 
dialogen mellem kulturer.

- at indarbejde borgeraktiviteter i den 
europæiske politiske integrations- og 
udvidelsesproces ved at fremme dialog, 
gensidig forståelse og en følelse af at have 
fælles interesser blandt de europæiske 
borgere
- at bidrage til udformningen af en 
offentlig mening på europæisk plan på 
grundlag af et aktivt civilt samfund, der er i 
stand til at samarbejde med institutionerne 
og sikre det europæiske projekts succes.
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Ændringsforslag 16
Artikel 2

Programmet har følgende specifikke mål, 
som gennemføres på tværnationalt plan:

Programmet har følgende specifikke mål, 
som gennemføres på tværnationalt plan:

a) at bringe folk fra lokalsamfund i hele 
Europa sammen, så de kan dele og udveksle
erfaringer, synspunkter og værdier, lære af 
historien og skabe fremtiden

a) at bringe folk fra lokalsamfund i hele 
Europa sammen, så de kan dele erfaringer og 
idéer, udforme en europæisk levevis og 
skabe fremtiden

b) at fremme aktioner, debatter og 
overvejelser om medborgerskab i Europa 
gennem samarbejde mellem civilsamfundets 
organisationer på europæisk plan

b) at fremme aktioner, debatter og 
overvejelser om medborgerskab og 
demokrati i Europa gennem samarbejde 
mellem civilsamfundets organisationer på 
europæisk plan

c) at gøre den europæiske idé mere 
håndgribelig for de europæiske borgere ved 
at fremme og hylde Europas værdier og 
resultater og samtidig bevare erindringen 
om fortiden

c) at gøre den europæiske idé mere 
håndgribelig for de europæiske borgere ved 
at fremme og hylde Europas værdier og 
resultater og indarbejde den historiske 
erindring i en fælles vision for fremtiden

d) at fremme en afbalanceret inddragelse af 
borgerne og civilsamfundets organisationer 
fra alle medlemsstaterne ved at bidrage til 
dialog mellem kulturer og fremhæve både 
Europas mangfoldighed og enhed, med 
særlig vægt på de aktiviteter, der 
gennemføres sammen med de 
medlemsstater, der for nylig tiltrådte EU.

d) at fremme en afbalanceret inddragelse af 
borgerne og civilsamfundets organisationer 
fra alle medlemsstaterne ved at bidrage til 
dialog mellem kulturer og til skabelsen af 
en europæisk bevidsthed, med særlig vægt 
på de aktiviteter, der gennemføres sammen 
med de medlemsstater, der for nylig tiltrådte 
EU.

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 1, litra b, led 3 a (nyt)

- støtte til uddannelsesinitiativer inden for 
demokrati og medborgerskab.

Ændringsforslag 18
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) Sammen for Europa, som omfatter: c) Sammen for Europa, som omfatter:

- arrangementer med stor synlighed, f.eks. 
mindehøjtideligheder, prisuddelinger og 
europæiske konferencer

- arrangementer med stor synlighed, f.eks. 
mindehøjtideligheder, prisuddelinger, 
kunstneriske arrangementer og europæiske 
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konferencer
- undersøgelser, rundspørger og 
meningsmålinger

- undersøgelser, rundspørger og 
meningsmålinger

- oplysnings- og formidlingsinstrumenter. - oplysnings- og formidlingsinstrumenter, 
herunder reklamer i og inddragelse af 
medierne.

Ændringsforslag 19
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Hver aktion skal fremme tematisk 
tværfaglighed som en metode til at 
inddrage det størst mulige antal borgere.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 2

2. Der kan ved hver aktion gives forrang til
en afbalanceret inddragelse af borgerne og 
civilsamfundets organisationer fra alle 
medlemsstaterne, jf. det specifikke mål i 
artikel 2, nr. 4.

2. Hver aktion skal afspejle en afbalanceret 
inddragelse af borgerne og civilsamfundets 
organisationer fra alle medlemsstaterne, jf. 
det specifikke mål i artikel 2, nr. 4.

Ændringsforslag 21
Artikel 5

Programmet er åbent for alle interesserede 
parter, der fremmer et aktivt medborgerskab 
i Europa, særlig for lokalsamfund, 
forskningsinstitutioner for offentlig 
europæisk politik (tænketanke), 
borgergrupper og andre 
civilsamfundsorganisationer som f.eks. ikke-
statslige organisationer, platforme, netværk, 
sammenslutninger, forbund og 
fagforeninger.

Programmet er åbent for alle interesserede 
parter, der fremmer et aktivt medborgerskab 
i Europa, særlig for lokalsamfund, 
forskningsinstitutioner for offentlig 
europæisk politik (tænketanke), frivillige 
initiativer og sponsorater, skoler, 
borgergrupper og andre 
civilsamfundsorganisationer som f.eks. ikke-
statslige organisationer, platforme, netværk, 
sammenslutninger, forbund og 
fagforeninger.

Programmet skal også være åbent for 
medierne, der reklamerer for de aktioner, 
der indgår i programmet.
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Programmets aktioner (der både skal udgå 
fra og være rettet mod borgerne) må ikke 
udelukke - og bør endog forudsætte - støtte 
fra de institutionelle instanser.

Ændringsforslag 22
Artikel 9, stk. 1

1. Kommissionen sikrer sammenhængen og 
komplementariteten mellem dette program 
og instrumenterne på andre af Fællesskabets 
indsatsområder, særlig uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kultur, sport, 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, social integration, 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
bekæmpelse af forskelsbehandling, 
forskning og Fællesskabets indsats over for 
tredjelande, bl.a. som led i den europæiske 
naboskabspolitik.

1. Kommissionen sikrer sammenhængen og 
komplementariteten mellem dette program 
og instrumenterne på andre af Fællesskabets 
indsatsområder, særlig uddannelse, 
erhvervsuddannelse, kultur, sport, miljø, den 
audiovisuelle sektor og medierne, 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, social integration, 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
bekæmpelse af forskelsbehandling, 
videnskabelig forskning og Fællesskabets 
indsats over for tredjelande, bl.a. inden for 
den europæiske naboskabspolitik.

Ændringsforslag 23
Artikel 10, stk. 1

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af programmet fastsættes til 
235 mio. EUR for den i artikel 1 nævnte 
periode.

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af programmet fastsættes til 
300 mio. EUR for den i artikel 1 nævnte 
periode.

Ændringsforslag 24
Artikel 11, stk. 1

1. Kommissionen kan på betingelserne i 
artikel 176, stk. 2, i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, 
under hensyn til tilskudsmodtagernes 
karakter og aktionernes art, beslutte at
undtage dem fra kontrollen af de faglige 
kompetencer og kvalifikationer, der er 
nødvendige for at kunne fuldføre den 
foreslåede aktion eller det foreslåede 

1. Kommissionen kan på betingelserne i 
artikel 176, stk. 2, i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, 
under hensyn til tilskudsmodtagernes 
karakter, aktionernes art og 
omstændighedernes klarhed, undtage dem 
fra kontrollen af de faglige kompetencer og 
kvalifikationer, der i princippet er 
nødvendige for at kunne fuldføre den 
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arbejdsprogram. foreslåede aktion eller det foreslåede 
arbejdsprogram.

Ændringsforslag 25
Artikel 11, stk. 5

Dette ændringsforslag vedrører kun den 
portugisiske udgave af Kommissionens 
forslag

Ændringsforslag 26
Artikel 12, stk. 1

Dette ændringsforslag vedrører ikke den 
danske udgave, da der blot er tale om en 
rettelse til den portugisiske udgave af 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 27
Artikel 12, stk. 4

4. Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis 
gennemførelsen af en aktion kun kan give 
ret til en del af den ydede finansielle bistand, 
anmoder Kommissionen modtageren om at 
fremsætte sine bemærkninger inden for en 
nærmere fastsat frist. Giver modtageren ikke 
en rimelig begrundelse, kan Kommissionen 
annullere resten af støttebeløbet og kræve 
allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

4. Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis 
gennemførelsen af en aktion kun kan give 
ret til en del af den ydede finansielle bistand, 
anmoder Kommissionen modtageren om at 
fremsætte sine begrundelser inden for en 
nærmere fastsat frist. Giver modtageren ikke 
en rimelig begrundelse, kan Kommissionen 
annullere resten af støttebeløbet og kræve 
allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Ændringsforslag 28
Artikel 14

Dette ændringsforslag vedrører ikke den 
danske udgave da der blot er tale om en 
rettelse til den portugisiske udgave af 
Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 29
Bilag, del I, Aktion 1, afsnit 2

Denne foranstaltning tager sigte på 
aktiviteter, der omhandler eller fremmer en 
direkte udveksling mellem europæiske 
borgere gennem deltagelse i 
venskabsbysamarbejde. Der kan være tale 
om enkeltstående aktiviteter eller 
pilotaktiviteter eller strukturerede, flerårige 
aftaler, der indgås mellem flere partnere, der 
bygger på en nærmere fastlagt model, og 
som omfatter en række aktiviteter (fra 
borgermøder til konferencer eller seminarer 
om emner af fælles interesse) og relevante 
publikationer i forbindelse med 
venskabsbysamarbejde. Foranstaltningen vil 
aktivt bidrage til at styrke den gensidige 
viden og forståelse borgerne og kulturerne 
imellem.

Denne foranstaltning tager sigte på 
aktiviteter, der omhandler eller fremmer en 
direkte udveksling mellem europæiske 
borgere gennem deltagelse i 
venskabsbysamarbejde. Der kan være tale 
om enkeltstående aktiviteter eller 
pilotaktiviteter eller strukturerede, flerårige 
aftaler, der indgås mellem flere partnere, der 
bygger på en nærmere fastlagt model, og 
som omfatter en række aktiviteter (fra 
borgermøder til konferencer eller seminarer 
om emner af fælles interesse) og relevante 
publikationer i forbindelse med 
venskabsbysamarbejde.
Venskabsbysamarbejde på europæisk plan 
må ikke forringe den strategiske betydning, 
som forbindelserne mellem nabobyer på 
hver sin side af grænsen har, da de 
naturligvis har et potentiale for en mere 
intens og systematisk kommunikation.
Foranstaltningen vil aktivt bidrage til at 
styrke den gensidige viden og forståelse 
borgerne og kulturerne imellem.
Foranstaltningen giver borgerne en 
fremtrædende rolle i den europæiske 
proces via deres byer og regioner, den 
stadfæster den gode praksis i forbindelse 
med deres traditionelle 
naboskabsforbindelser og indarbejder den i 
udformningen af en fælles interesse.

Ændringsforslag 30
Bilag, del I, Aktion 1, afsnit 3

Dette ændringsforslag vedrører kun den 
portugisiske udgave af Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 31
Bilag, del I, Aktion 1, afsnit 4
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Inden for rammerne af denne foranstaltning 
ydes der tilskud til forskellige projekter, der 
har en tværnational og sektoroverskridende 
dimension, og som inddrager borgerne 
direkte. Udviklingen i samfundet vil være 
bestemmende for omfanget og rækkevidden
af projekterne, hvor der ved hjælp af 
innovative metoder vil blive set på, hvordan 
de konstaterede behov kan efterkommes.
Brugen af ny teknologi, særlig 
informationssamfundets teknologier, 
støttes. Projekterne vil samle borgere med 
forskellig baggrund, der handler i fællesskab 
eller drøfter fælles europæiske spørgsmål, 
og vil på denne måde udvikle en gensidig 
forståelse og øge kendskabet til den 
europæiske integrationsproces.

Denne foranstaltning støtter forskellige 
projekter, der har en tværnational og 
sektoroverskridende dimension, som 
inddrager borgerne direkte. Projekterne vil 
samle borgere med forskellig baggrund, der 
handler i fællesskab eller drøfter fælles 
emner og problemer, og vil på denne måde 
udvikle en gensidig forståelse og øge 
kendskabet til den europæiske 
integrationsproces. Borgerne vil således 
udvikle en bevidst sameksistens gennem en 
dialog, ved hjælp af hvilken de beslutter, 
hvilke traditioner de ønsker at bevare, 
hvilke fælles regler de ønsker, og hvilket 
Europa de ønsker at leve i. Formålet med 
denne foranstaltning er at fremme en 
omfattende inddragelse af borgerne, der 
kan supplere organisationernes 
funktionelle inddragelse.

Ændringsforslag 32
Bilag, del I, Aktion 1, afsnit 4 a (nyt)

Brugen af nye teknologier (især 
informationssamfundsteknologier) vil blive 
fremmet og det samme vil borgerprojekter, 
der indebærer sponsorater (af kunst eller 
med humanitære formål) eller frivilligt 
arbejde, der i mange tilfælde udvikler sig 
spontant, og viser, at borgerne er særlig 
parate til at engagere sig. En anden vigtig 
foranstaltning er venskabskolerne, der vil 
etablere et stabilt og systematisk 
samarbejde i strategiske uddannelsescentre 
for den brede befolkning og har 
forbindelser til vigtige "satellitgrupper" 
som f.eks. forældreorganisationer, 
akademiske organisationer og 
sportsforeninger.

Ændringsforslag 33
Bilag, del I, Aktion 1, afsnit 5 a (nyt)
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Borgerprojekter (der ofte er spontane og 
uorganiserede) kræver særlig støtte fra de 
institutionelle instanser. Selv om 
programmet ikke er direkte rettet mod de 
institutionelle instanser, er de naturligvis 
engagerede i at gøre det til en succes, og de 
må samarbejde med den brede befolkning 
om gennemførelsen af det.

Ændringsforslag 34
Bilag, del I, Aktion 2, afsnit 1

Organer, der udvikler nye idéer og 
overvejelser om europæiske spørgsmål, er 
vigtige institutionelle samtalepartnere, der 
kan levere uafhængige strategiske, 
sektoroverskridende anbefalinger til EU-
institutionerne... De kan iværksætte 
aktiviteter, der sætter gang i debatten, særlig 
om medborgerskab af Den Europæiske 
Union og om europæiske værdier og 
kulturer. Denne foranstaltning skal styrke 
den institutionelle kapacitet hos de 
organisationer, der er repræsentative, som 
skaber en virkelig europæisk merværdi, som 
kan give store multiplikatoreffekter, og som 
kan samarbejde med andre modtagere af 
programmet. Det er i denne forbindelse 
vigtigt at styrke de transeuropæiske net. Der 
kan ydes tilskud på grundlag af et flerårigt 
arbejdsprogram, der omfatter en række 
emner eller aktiviteter.

Organer, der udvikler nye idéer og 
overvejelser om europæiske spørgsmål, er 
vigtige institutionelle samtalepartnere, der 
kan levere uafhængige strategiske, 
sektoroverskridende anbefalinger til EU-
institutionerne... De kan iværksætte 
aktiviteter, der sætter gang i debatten, særlig 
om medborgerskab af Den Europæiske 
Union og om europæiske værdier og 
kulturer. Denne foranstaltning skal styrke 
den institutionelle kapacitet hos de 
organisationer, der er repræsentative, som 
skaber en virkelig europæisk merværdi, som 
kan give store multiplikatoreffekter, og som 
kan samarbejde med andre modtagere af 
programmet. Forskningsorganisationerne
spiller en særlig rolle, når det drejer sig om 
den offentlige meningsdannelse i de 
uformelle kommunikationsnetværk. Det er i 
denne forbindelse vigtigt at styrke de 
transeuropæiske net. Der kan ydes tilskud på 
grundlag af et flerårigt arbejdsprogram, der 
omfatter en række emner eller aktiviteter.

Ændringsforslag 35
Bilag, del I, Aktion 2, afsnit 2

Dette ændringsforslag vedrører kun den 
portugisiske udgave af Kommissionens 
forslag.
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Ændringsforslag 36
Bilag, del I, Aktion 2, afsnit 4

Dette ændringsforslag vedrører kun den 
portugisiske udgave af Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 37
Bilag, del I, Aktion 2, afsnit 5

Civilsamfundets organisationer, f.eks. ikke-
statslige organisationer, fagforeninger, 
sammenslutninger og tænketanke, kan 
gennem debat, publikationer, støtte og andre 
konkrete tværnationale projekter inddrage 
borgerne eller repræsentere deres interesser.
Hvis civilsamfundsorganisationernes 
aktiviteter får en europæisk dimension, eller 
hvis denne dimension udbygges, kan 
organisationerne forbedre deres kapacitet og 
nå ud til en større målgruppe. Et direkte 
samarbejde mellem civilsamfundets 
organisationer fra forskellige medlemsstater 
vil bidrage til at skabe gensidig forståelse for 
de forskellige kulturer og synspunkter og til 
at identificere fælles anliggender og værdier.
Dette kan ske i form af enkeltstående 
projekter, og samtidig vil en mere langsigtet 
strategi også sikre en mere varig effekt og 
udvikling af netværk og synergieffekter.

Civilsamfundets organisationer, f.eks. ikke-
statslige organisationer, faglige 
sammenslutninger, fagforeninger, 
sammenslutninger og tænketanke, kan 
gennem debat, publikationer, støtte og andre 
konkrete tværnationale projekter inddrage 
borgerne eller repræsentere deres interesser.
Hvis civilsamfundsorganisationernes 
aktiviteter får en europæisk dimension, eller 
hvis denne dimension udbygges, kan 
organisationerne forbedre deres kapacitet og 
nå ud til en større målgruppe. Et direkte 
samarbejde mellem civilsamfundets 
organisationer fra forskellige medlemsstater 
vil bidrage til at skabe gensidig forståelse for 
de forskellige kulturer og synspunkter og til 
at identificere fælles anliggender og værdier.
Civilsamfundets organisationer spiller 
således en strategisk rolle i processen med 
at inddrage den brede befolkning. Sådanne 
organisationer er ideelle steder for 
udvikling af opfattelser af den fælles 
interesse, de er ideelle partnere i 
samarbejdet mellem samfundet og de 
offentlige myndigheder, og de skaber et 
optimalt socialt grundlag for legitimering 
af den europæiske proces. Dette kan ske i 
form af enkeltstående projekter, og samtidig 
vil en mere langsigtet strategi også sikre en 
mere varig effekt og udvikling af netværk og 
synergieffekter.

Ændringsforslag 38
Bilag, del I, Aktion 2, titel og afsnit 6 a (nye)
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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 politiske 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.

Ændringsforslag 39
Bilag, del I, Aktion 3, afsnit 1

Under denne foranstaltning ydes der tilskud 
til arrangementer, der organiseres af eller i 
samarbejde med Europa-Kommissionen, 
som har et betydeligt omfang og en stor 
rækkevidde, som har stor gennemslagskraft 
over for folkeslagene i Europa, som bidrager 
til at øge deres følelse af at være en del af 
det samme fællesskab, som gør dem bekendt 
med Den Europæiske Unions historie, 
resultater og værdier, som inddrager dem i 
dialogen mellem kulturer, og som bidrager 
til at udvikle deres europæiske identitet.

Under denne foranstaltning ydes der tilskud 
til arrangementer, der organiseres af eller i 
samarbejde med Europa-Kommissionen, 
som har et betydeligt omfang og en stor 
rækkevidde, som har stor gennemslagskraft 
over for folkeslagene i Europa, som bidrager 
til at øge deres følelse af at være en del af 
det samme fællesskab, som gør dem bekendt 
med Den Europæiske Unions historie, 
resultater og værdier, som inddrager dem i 
dialogen mellem kulturer, og som bidrager 
til at udvikle deres europæiske identitet.
Symbolsk politik, der forbinder 
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festligholdelse og erindring, er også et 
element i integrationsprocessen.

Ændringsforslag 40
Bilag, del I, Aktion 3, afsnit 2

Der kan være tale om højtideligheder til 
minde om historiske begivenheder, 
festligholdelse af europæiske resultater, 
oplysningsarbejde om bestemte emner, 
europæiske konferencer og uddeling af 
priser for særlige indsatser. Brugen af ny 
teknologi, særlig informationssamfundets 
teknologier, støttes.

Der kan være tale om højtideligheder til 
minde om historiske begivenheder, 
festligholdelse af europæiske resultater, 
kunstneriske arrangementer, europæiske 
konferencer og uddeling af priser for særlige 
indsatser. Brugen af ny teknologi, særlig 
informationssamfundets teknologier, støttes.

Ændringsforslag 41
Bilag, del I, Aktion 3, afsnit 5

Dette ændringsforslag vedrører kun den 
portugisiske udgave af Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 42
Bilag, del I, Aktion 3, afsnit 5 a (nyt)

Programmet vil kun blive en succes, hvis 
det støttes af omfattende 
reklameforanstaltninger i medierne. Der er 
her behov for reklameomtale, hvis de 
planlagte aktioner skal få en egentlig 
afsmittende og sektoroverskridende 
virkning. Aktionerne kræver den bredest 
mulige mediedækning, da det er den eneste 
måde, hvorpå der kan skabes en 
vidtrækkende effekt og en forbindelse 
baseret på samspil mellem de forskellige 
befolkningsgrupper. Foranstaltningen skal 
øge støtten til medierne (navnlig tv), 
pressen og lokalradioerne for at sikre 
reklame for programmets aktioner i stil 
med de forskellige former for institutionel 
reklame. De europæiske pressenetværk og 
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lokale radiostationer bør i sig selv 
stimuleres.

Ændringsforslag 43
Bilag, del II, afsnit 5

Aspekterne netværkssamarbejde og 
fokusering på multiplikatoreffekter, 
herunder brug af ikt, spiller en vigtig rolle 
og vil komme til udtryk både i aktiviteternes 
art og i viften af deltagende organisationer.
Der gøres en indsats for at fremme 
udviklingen af samspils- og synergieffekter 
blandt de forskellige parter, der deltager i 
programmet.

Aspekterne netværkssamarbejde og 
fokusering på multiplikatoreffekter, 
herunder brug af ikt, og generelt en aktiv 
inddragelse af medierne spiller en vigtig 
rolle og vil komme til udtryk både i 
aktiviteternes art og i viften af deltagende 
organisationer. Der gøres en indsats for at 
fremme udviklingen af samspils- og 
synergieffekter blandt de forskellige parter, 
der deltager i programmet.


