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LISTE OVER FORKORTELSER 
 

EACEA  Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og 
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EU Den Europæiske Union 
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EØSU  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

RU  Regionsudvalget 

TEF  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 

TEU  Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF  Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
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SAMMENDRAG 
Dette notat skal give et præcist overblik og en kritisk vurdering af det foreslåede Europa for 
Borgerne-program 2014-2020, som har til formål at styrke historiebevidsthed og aktivt 
medborgerskab i Europa. Notatet indeholder følgende dele: 
1) en indledning, der opridser tidligere initiativer om "aktivt medborgerskab" og det 

nuværende Europa for Borgerne-program 
2) et resumé af Kommissionens forslag til et fornyet Europa for Borgerne-program 
3) et kort overblik over, hvordan forslaget er blevet modtaget af EØSU, RU og Rådet, samt 

over Parlamentets lovgivningsmæssige deltagelse 
4) en undersøgelse af det foreslåede programs styrker og svagheder  
5) en række anbefalinger til revision af lovgivningsforslaget. 

ad 1) Indledning: 
Da der både på Rådets møde i Tampere (1999) og i Nice (2000) havde lydt opfordringer til 
en mere åben dialog med civilsamfundet, tog Det Europæiske Råd i januar 2004 initiativ til 
det første fælles handlingsprogram til fremme af aktivt medborgerskab i Europa (Rådets 
afgørelse 2004/100/EF). Handlingsprogrammet om aktivt medborgerskab blev efter den 
fejlslagne forfatningstraktat efterfulgt af programmet Europa for Borgerne, som blev 
fastlagt ved Parlamentets og Rådets afgørelse 1904/2006/EF for perioden 2007 til 2013 
med en samlet finansieringsramme på 215 mio. EUR.  
 
Siden 2006 er der under programmet blevet gennemført fire hovedtyper aktioner, der skal 
sikre, at målene nås:  
 
Foranstaltning 1: "Aktive borgere for Europa", der omfatter to hovedforanstaltninger, 
nemlig: 

I. venskabsbyforbindelser og netværk mellem venskabsbyer, som skal skabe 
forbindelser på lokalt plan mellem venskabsbyer med henblik på at fremme 
udvekslinger og samarbejde 

II. borgerprojekter og støtteforanstaltninger, der udforsker nyskabende metoder, som 
kan fremme borgernes deltagelse. 

 
Foranstaltning 2: "Et aktivt civilsamfund i Europa" giver (struktur)støtte til 
civilsamfundets organisationer og tænketanke, som forbinder borgere og Den Europæiske 
Union. 
 
Foranstaltning 3: "Sammen for Europa", der omfatter tre sæt foranstaltninger: 

I. arrangementer med stor synlighed og europæiske konferencer med det formål at 
øge europæernes følelse af at tilhøre det samme fællesskab 

II. undersøgelser, der giver mulighed for bedre forståelse af aktivt medborgerskab på 
europæisk plan 

III. oplysnings- og formidlingsinstrumenter 
 
Foranstaltning 4: "Aktiv europæisk erindring", der er rettet mod at fremme og bevare 
aktiv europæisk erindring, særligt ved at støtte projekter, der har som formål at mindes 
ofrene for nationalsocialismen og bolsjevismen. 
 
Midtvejsevalueringen af Europa for Borgerne 2007-2013, som blev gennemført i 2010, 
bekræftede programmets relevans og indikerede en klar merværdi. Samtidig blev der dog 
henvist til et antal mangler og problemer, herunder en betydelig uopfyldt efterspørgsel. For 
at afhjælpe disse blev der givet en række anbefalinger til et eventuelt efterfølgende 
program, som kan opsummeres som følger: 
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1) Opnå større forståelse for og ejerskab af EU ved at styrke forbindelserne 
mellem programmet på den ene side og store samfundsproblemstillinger og EU's 
vigtige strategiske mål og politiske prioriteter på den anden side. 

2) Fortsat forbedre og tilpasse gennemførelsen af programmet, blandt andet 
ved at finde en bedre balance mellem at støtte store aktører og små deltagere, 
forhøje støtten til foranstaltninger vedrørende aktiv europæisk erindring og aktivt 
medborgerskab samt forenkle ansøgningsprocessen  

3) Opnå en mere afbalanceret deltagelse ved at gøre en indsats for både at 
udligne eksisterende geografiske forskelle og øge vanskeligt tilgængelige gruppers 
deltagelse  

4) Øge den politiske og mediemæssige indvirkning af de aktiviteter, der 
støttes af programmet. 

ad 2) Kommissionens forslag til et nyt Europa for Borgerne-program 
(2014-2020): 
Forslaget til Rådets forordning om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for 
perioden 2014-2020 blev formelt vedtaget i december 2011 (COM(2011) 884 endelig). "At 
styrke historiebevidstheden og fremme kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-
plan" (s. 3) er defineret som det foreslåede programs vigtigste mål. Dette overordnede 
mål opdeles i to specifikke mål, nemlig at: 

a) tilskynde til debat, refleksion og samarbejde om historiebevidsthed, EU-integration 
og historie 

b) udvikle borgernes forståelse af og evne til at deltage i EU's politiske 
beslutningsproces og udvikle muligheder for solidaritet, samfundsengagement og 
frivilligt arbejde på EU-plan. 

 
Der påtænkes to indsatsområder til opnåelse af disse mål: 

a) Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab 
b) Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab 

 
Disse to indsatsområder suppleres af horisontale aktiviteter vedrørende analyse og 
formidling af projektresultaterne ("Nyttiggørelse"), under hvilke det planlægges at støtte 
en række aktioner:  borgermøder og venskabsbysamarbejde, støtte til organisationer af 
"generel europæisk interesse" samt debatter om og undersøgelser af afgørende punkter i 
europæisk historie, for blot at nævne nogle få. Adgangen til disse aktioner erklæres at 
være åben for "alle interessenter, som fremmer europæisk integration" (artikel 6 i 
forslaget til forordning). 
 
Hvad angår gennemførelsen af programmet (artikel 8) skal Kommissionen vedtage årlige 
arbejdsprogrammer, mens den nøglerolle, som Forvaltningsorganet for Undervisning, 
Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) har som hovedforvaltningsorgan, bekræftes. Med 
henblik på at muliggøre effektiv kontrol er der specificeret en række indikatorer, som 
programmets fremskridt og opnåelsen af specifikke mål vil blive holdt op imod (f.eks. antal 
projekter, kvaliteten af resultaterne, antal deltagere, som er direkte involveret, eller 
andelen af førstegangsansøgere). 
 
Der er afsat et samlet budget for programmet på 229 mio. EUR, hvoraf 206 mio. EUR er 
operationelle bevillinger. De resterende 23 mio. EUR er afsat til "bevillinger af 
administrativ art", hvortil kommer 10,423 mio. EUR, som ikke er direkte inkluderet i 
budgettet, men er afsat under udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme 
("Administration"), hvorved de samlede administrative udgifter når op på 33,423 mio. 
EUR. 
 
Inden for de operationelle bevillinger fordeles de samlede 206 mio. EUR til de tre 
hovedindsatsområder som følger:  
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 42,60 mio. EUR (20,68 %) til aktion nr. 1 ("Øget opmærksomhed omkring 
historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, 
refleksion og netværkssamarbejde”) 

 139,45 mio. EUR (67,69 %) til aktion nr. 2 ("Fremme borgernes demokratiske 
deltagelse og aktive medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse 
af EU's politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for 
samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan") 

 23,95 mio. EUR (11,63 %) til aktion nr. 3 ("analyse, formidling og nyttiggørelse 
af projektresultaterne") 

ad 3) EØSU, RU og Rådets modtagelse af forslaget og Parlamentets 
lovgivningsmæssige deltagelse: 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg (EØSU) går stærkt ind for at videreføre 
Europa for Borgerne-programmet baseret på Kommissionens forslag, men opfordrer dog til, 
at Parlamentet, EØSU og Regionsudvalget i højere grad deltager i udarbejdelsen, 
overvågningen og evalueringen af programmet (SOC/458 – EESC/2012/1583). EØSU's 
største bekymring i forhold til lovforslaget i sin nuværende form er, at der ikke er en 
tilstrækkelig økonomisk finansieringsramme. 
 
Regionsudvalget (RU) udtrykte generelt også støtte til lovforslaget, men efterspurgte en 
mere aktiv deltagelse fra de eksterne aktørers side (CoR 13/2012). I modsætning til EØSU 
finder RU den finansielle finansieringsramme, som Kommissionen har foreslået, 
tilstrækkelig. Med henvisning til de eksisterende ordningers succes opfordrer det til, at en 
anselig del af det samlede budget afsættes til venskabsbysamarbejde. 
 
På baggrund af rapporten fra Rådets Komité af Faste Repræsentanter for Medlemsstaternes 
Regeringer nåede Rådet frem til en delvis generel indstilling til Kommissionens forslag i 
maj 2012. Ligesom EØSU og RU byder Rådet Kommissionens forslag velkommen og roser 
især forenklingen af programstrukturen.  Dog foreslås et antal ændringer til det oprindelige 
forslag vedrørende 1) de nye aktiviteter, der støttes under programmet, 2) adgangen til 
programmet, 3) gennemførelsen af bestemmelserne og 4) indikatorer til at måle 
programmets virkning. 
 
I Kommissionens forslag er artikel 352 TEUF (Traktaten om Den Europæiske Unions 
Funktionsmåde) anført som det eneste retsmæssige grundlag for den foreslåede 
forordning om et nyt Europa for Borgerne-program, og dermed anvendes en 
godkendelsesprocedure, som kun giver Parlamentet valget mellem at acceptere eller 
afvise, men ikke mulighed for at ændre Rådets holdning.  Parlamentets anstrengelser for at 
få ændret dette til et dobbelt retsgrundlag med både artikel 167 og artikel 352 TEUF, 
hvilket ville indebære anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, har endnu ikke 
ført til noget resultat. Selvom Parlamentets Juridiske Tjeneste mener noget andet, regner 
Kommissionen og Rådet målet "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab" for at 
høre ind under "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab", hvorved anvendelsen 
af dobbelt retsgrundlag ikke er mulig. Parlamentet besluttede ikke desto mindre at 1) 
anvende en "faktisk procedure med fælles beslutningstagning" og at udarbejde en formel 
betænkning med henstillinger til ændringer og ændringsforslag og 2) at gøre sin 
godkendelse af den endelige udgave betinget af Rådets villighed til at indgå kompromis. 

ad 4) Evaluering af det foreslåede program: 
Den grundlæggende opfattelse af “medborgerskab”: 
Kommissionens forslag er baseret på en borgerlig-republikansk opfattelse af 
medborgerskab, der fremhæver menneskets politiske natur og ser medborgerskab som en 
aktiv proces. Selvom man skal byde målsætningen om at fremme en deltagelseskultur 
velkommen, giver den endimensionelle og alt for instrumentelle fortolkning af, hvad 
aktivt medborgerskab og borgernes deltagelse betyder, anledning til bekymring.  Denne 
fortolkning kommer til udtryk i den måde, hvorpå hele Europa for Borgerne-programmet er 
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skræddersyet til EU-politikker, særligt den politiske beslutningsproces. Dermed risikerer EU 
at blive udsat for den kritik, at Europa for Borgerne alligevel ikke skulle fremme en rig og 
mangfoldig kultur for aktivt medborgerskab, men blot var udtænkt som et middel til EU-
institutionernes selviscenesættelse. 
 
Programmets udformning: 
I sin nuværende form virker programudformningen asymmetrisk, idet indsatsområdet for 
historiebevidsthed tydeligt er underordnet indsatsområdet for aktivt medborgerskab: mens 
kun omkring 20 % af de samlede operationelle bevillinger afsættes til det førstnævnte, 
reserveres mere end to tredjedele til det sidste. Man ser også en ubalance i de to 
indsatsområders tematiske fokus. Dette gælder især delen om historiebevidsthed, hvor 
opmærksomheden næsten udelukkende lægges på årsagerne bag de totalitære styrer i 
Europas moderne historie og deres ofre. At reducere europæisk historiebevidsthed til 
nationalsocialisme og bolsjevisme skaber ikke blot en endimensionel historisk forståelse, 
men skader også opbygningen af en kritisk europæisk offentlighed og yder heller ikke 
retfærdighed til det, europæisk integration har opnået siden slutningen af 1940'erne. 
Følgelig bør den vifte af projekter, som skal støttes under indsatsområdet 
"historiebevidsthed" i Europa for Borgerne, udvides. Udarbejdelsen af programmets andet 
indsatsområde virker mere afbalanceret end det første, men ville alligevel have gavn af 
en mere detaljeret redegørelse for, i hvilket omfang de foreslåede redskaber er passende i 
forhold til at opnå målene, samt hvilken merværdi en given aktion kunne have 
sammenlignet med andre aktioner. 
 
Programforvaltning og anvendelighed: 
Efter gennemførelsen af en række forenklingstiltag virker forvaltningsstrukturerne i det 
nuværende Europa for Borgerne-program, som vil blive overtaget i det nye program, 
egnede og tilstrækkeligt effektive. I modsætning til den programforvaltning, der foreslås 
for Europa for Borgerne 2014-2020, synes programmets anvendelighed at være 
mangelfuld. Der er bestemt sket nogle fremskridt i det nuværende program hvad angår 
ansøgningsprocessen, men i lovforslaget er der ingen tilfredsstillende løsninger på to andre 
udfordringer, der blev påvist i midtvejsevalueringen: 1) at ramme en bedre balance mellem 
at støtte store aktører og små deltagere, og 2) at opnå en mere afbalanceret deltagelse for 
så vidt angår geografiske forskelle og vanskeligt tilgængelige gruppers deltagelse. Et 
nøgleredskab til at løfte disse udfordringer kunne se ud til at være en storstilet 
kommunikationsstrategi, der øger offentlighedens kendskab til programmet i hele 
Europa og især de muligheder, der er for ikke-institutionelle ansøgere og små initiativer. 
 
Budget: 
Den finansielle finansieringsramme for Europa for Borgerne 2014-2020 virker 
utilstrækkelig, når man tager de ambitiøse mål, der skal opnås, i betragtning. Ikke alene 
kommer budgettet ikke i nærheden af den symbolske "én euro pr. borger", eller i alt 495 
mio. EUR, som blandt andet Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR) har 
anmodet om, men det svarer ikke engang til finansieringsrammen for det nuværende 
Europa for Borgerne-program, hvis beløbet justeres for inflation. På denne baggrund kan 
det anbefales at øge finansieringsrammen væsentligt, hvilket EØSU også anmodede 
om i sin udtalelse.  

ad 5) Anbefalinger og konklusioner: 
1) Den overordnede betydning af et fornyet program: 
I betragtning af at det nuværende Europa for Borgerne-program (2007-2013) er en succes, 
og at det i øjeblikket er det eneste, der alene handler om at fremme borgernes deltagelse 
og aktiv historiebevidsthed på europæisk plan, anbefales det i høj grad at fortsætte 
programmet i en eller anden form. Derfor bør fordele og ulemper ved Parlamentets 
afvisning af hele lovforslaget afvejes omhyggeligt, også selvom Rådet afviser at tage 
Parlamentets eventuelle forslag til ændringer af udkastet til forordning i betragtning. 
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2) Udvidelse den grundlæggende opfattelse af “medborgerskab”: 
Det forekommer nødvendigt at udvide den opfattelse af medborgerskab, som forslaget er 
udtryk for. I øjeblikket er det en grundlæggende instrumentel fortolkning af, hvad 
medborgerskab vil sige og skal bruges til, der er fremherskende, og fokus er overvejende 
på EU-politikker og den politiske beslutningsproces. Denne forståelse ignorerer de mange 
gavnlige former, aktivt medborgerskab og samfundssind kan antage. Hvis der i det 
endelige forslag gøres plads for en bredere forståelse af, hvad "medborgerskab" betyder, 
vil det også være i de europæiske institutioners egne interesse da man herved kan undgå, 
at programmet bliver stemplet som et propagandaredskab for EU.  
 
3) Rettelse af eksisterende ubalancer i programmets udformning: 
Der er brug for en mere lige fordeling af midlerne, hvis eksisterende ubalancer i 
programmets udformning skal udbedres, og indtrykket af, at det ene af de to tematiske 
aktionsområder blot er en tilføjelse til det andet, skal undgås. En ændring i denne retning 
vil også understøtte Parlamentets krav om anvendelse af dobbelt retsgrundlag for dette 
lovforslag. Desuden er der i den nuværende programudformning brug for justeringer af det 
tematiske fokus, særlig hvad angår aktionsområde 1 (historiebevidsthed), hvor emne og 
tidsramme bør udvides til at omfatte mere end nationalsocialisme og bolsjevisme. 
 
4) Mere gennemført overvejelse af resultaterne af midtvejsevalueringen: 
Selvom midtvejsevalueringen har sat sine aftryk på det nye lovforslag, vil en mere bevidst 
overvejelse af forslagene i midtvejsevalueringen være ønskelig. Det gælder især med 
hensyn til i højere grad at knytte an til vigtige samfundsmæssige problemstillinger, som 
borgerne oplever som værende af direkte interesse for dem, og at opnå en mere 
afbalanceret deltagelse i programmet. 
 
5) Bevaring af centraliseret forvaltningsstruktur og samtidig styrkelse af 

kontaktpunkterne for Europa for Borgerne. 
Sammenlignet med andre programmer, der forvaltes centralt af et forvaltningsorgan under 
Kommissionens tilsyn, har det nuværende Europa for Borgerne-program ganske effektive 
forvaltningsstrukturer. Decentralisering forventes ikke at kunne føre til nogen besparelser, 
og det er heller ikke klart, at det ville føre til nogen kvalitative forbedringer. Noget, der 
virker mere lovende end decentralisering af programforvaltningen, er opgradering af 
kontaktpunkterne for Europa for Borgerne. Dette vil styrke forankringen af Europa for 
Borgerne i de enkelte medlemsstater og samtidig bidrage til programmets generelle 
omdømme og tilgængelighed. 
 
6) Øge programmets anvendelighed: 
Der bør gøres en yderligere indsats for at forbedre det fremtidige programs anvendelighed, 
særligt for den enkelte borger. Derfor bør der være tydelige incitamenter til små initiativer 
og initiativer nedefra, og en klar procentdel af midlerne kunne afsættes til sådanne ikke-
institutionelle initiativer. Ydermere er det nødvendigt at være mere opmærksom på 
vanskeligt tilgængelige gruppers aktive deltagelse, hvilket erklæres at være et mål, uden at 
der endnu er en tilhørende strategi for at opnå det. 
 
7) Mere vægt på kommunikation og målrettet anvendelse af det tilhørende budget: 
I betragtning af den store betydning en passende kommunikationsstrategi har for programmets 
succes, bør den rolle, kommunikationen spiller, understreges mere klart i forordningen. For at 
undgå ressourcespild og potentielt misbrug af de midler, der er afsat til 
kommunikationsaktioner, bør anvendelse af disse midler til Kommissionens overordnede 
kommunikationspolitik udelukkes. 
 
8) Forhøjelse af den finansielle finansieringsramme: 
Der bør søges en anselig forhøjelse af den samlede finansieringsramme for Europa for Borgerne. 
Denne forhøjelse forekommer rimelig, hvis den nøglerolle, som programmet indtager i Europas 
"undervisning i medborgerkundskab", og den tættere forbindelse, det skal skabe mellem EU og 
borgerne, sættes i forhold til størrelsen på Europa for Borgerne, som er ubetydelig 
sammenlignet med andre programmer og EU-budgettet i det hele taget. 
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