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Europa dla obywateli: ambicje i ograniczenia
Zaangażowanie obywateli UE w pielęgnowanie pamięci o przeszłości oraz w proces integracji
europejskiej to podstawa programu „Europa dla obywateli”. Z oceny realizacji programu w jego
półmetku wynika rozbieżność między ambicjami a środkami. Na pierwszym marcowym posiedzeniu
plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się dyskusja na temat sprawozdania z własnej
inicjatywy dotyczącego wdrażania tego programu.

Kontekst
Program „Europa dla obywateli” na lata 2014 – 2020 został ustanowiony w celu promowania bezpośredniego
zaangażowania obywateli w politykę UE, zwiększania ich wiedzy o instytucjach UE, a także w celu
umożliwienia obywatelom lepszego zrozumienia historii Europy, a tym samym wzmocnienia więzi między UE
a jej obywatelami. Jest on kontynuacją poprzedniego programu z 2004 r., który miał służyć promowaniu
aktywnego obywatelstwa europejskiego. Wyżej wspomniane cele są realizowane w ramach dwóch grup
działań: „Pamięć o przeszłości Europy” (20 % całkowitego budżetu programu) – komponent obejmujący
działania dotyczące zrozumienia wspólnej historii Europy – oraz „Demokratyczne zaangażowanie i
uczestnictwo obywatelskie” (60 % budżetu) – komponent wspierający projekty miast partnerskich, sieci
miast i projekty społeczeństwa obywatelskiego. Działanie horyzontalne, na które przeznaczono 10 %
budżetu, ma na celu zapewnienie trwałości pomyślnie zrealizowanych projektów i działań dzięki ich
„waloryzacji”. W ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane są kwoty ryczałtowe na
finansowanie projektów przez określony czas, a także dotacje operacyjne, które wspierają funkcjonowanie
organizacji pozarządowych. Pozostałe 10 % budżetu jest przeznaczone na działania centralne służące
umacnianiu procesu tworzenia sieci i efektu mnożnikowego, jak również na zarządzanie programem w
ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) oraz Agencji
Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Krajowe punkty kontaktowe w
państwach członkowskich stanowią łącznik z potencjalnymi beneficjentami.

Nowa podstawa prawna i środki finansowe
Na realizację ambitnych celów promowania uczestnictwa obywatelskiego i demokratycznego przeznaczono
łączny budżet w wysokości 185,47 mln EUR (0,0171 % wieloletnich ram finansowych na ten okres), co
stanowi spadek w wysokości 13,74 % w porównaniu z poprzednim programem, pomimo wysiłków
Parlamentu Europejskiego, aby utrzymać pierwotnie zaproponowany budżet. Parlament sprzeciwił się
również zmianie podstawy prawnej rozporządzenia, która przewidywała odejście od zwykłej procedury
ustawodawczej („współdecyzja”), w ramach której Parlament uczestniczył w kształtowaniu programu, na
rzecz ostatecznie zastosowanej procedury zgody. Spór z Radą w tej kwestii opóźnił wdrożenie programu o
dwa lata; program ruszył dopiero w kwietniu 2014 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 24 stycznia 2017 r. Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego (CULT) przyjęła
sprawozdanie z własnej inicjatywy z realizacji programu, opierając się na wynikach posiedzeń z udziałem DG
HOME, EACEA, krajowych punktów kontaktowych, różnych stowarzyszeń, grupy dialogu obywatelskiego
programu „Europy dla obywateli”, a także na analizie i europejskiej ocenie wdrożenia sporządzonej przez
EPRS. W sprawozdaniu tym komisja przychylnie odniosła się do trójelementowej struktury programu „Europa
dla obywateli”, jego wieloletnich celów, uproszczonej procedury i płatności ryczałtowych, które poprawiły
czytelność i funkcjonowanie programu. Podkreśliła, że Parlament musi być w pełni zaangażowany w przyjęcie
programu „Europa dla obywateli” na równi z Radą oraz zachęciła Komisję do znalezienia rozwiązania.
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Program służy do finansowania głównie małych projektów o wartości poniżej 60 000 EUR. Ograniczone
środki są również przyczyną niskiego współczynnika przyjętych wniosków (rzędu 6 – 18 %), który z kolei rodzi
frustrację wnioskodawców składających dobrej jakości projekty. Większy budżet sięgający 500 mln EUR
stanowiłby wydatek w wysokości 1 EUR na obywatela, jak pierwotnie planowano. Komisja sugeruje w
sprawozdaniu, by uwzględnić różnice geograficzne i koszty utrzymania w krajach uczestniczących, a także by
w większym stopniu korzystać z doświadczenia i wiedzy krajowych punktów kontaktowych.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2015/2329 INI. Komisja przedmiotowo właściwa: CULT; Sprawozdawczyni: Maria
Teresa Giménez Barbat, ALDE, Hiszpania.
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