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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να παράσχει μια συνοπτική επισκόπηση και κριτική 
αξιολόγηση του προτεινόμενου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες (2014-2020)», το 
οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της μνήμης και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά 
στην Ευρώπη. Το υπόμνημα υποδιαιρείται στα ακόλουθα μέρη: 
1) εισαγωγή στην οποία περιγράφονται συνοπτικά προγενέστερες πρωτοβουλίες για την 

«ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά», καθώς και το τρέχον πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους πολίτες»· 

2) σύνοψη της πρότασης της Επιτροπής για την ανανέωση του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους πολίτες»· 

3) συνοπτική επισκόπηση του τρόπου υποδοχής της πρότασης από την ΕΟΚΕ, την ΕτΠ και 
το Συμβούλιο, καθώς και της νομοθετικής συμμετοχής του ΕΚ· 

4) εξέταση του προτεινόμενου προγράμματος με γνώμονα τα δυνατά σημεία και τις 
αδυναμίες του· και 

5) σειρά συστάσεων για την επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθετικής πρότασης. 

Μέρος 1) Εισαγωγή 
Μετά τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόσο του 
Τάμπερε (1999) όσο και της Νίκαιας (2000) για τη διασφάλιση πιο ανοικτού διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών, το πρώτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης με στόχο την προώθηση της 
ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά τέθηκε σε εφαρμογή από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2004 (απόφαση 2004/100/ΕΚ του Συμβουλίου). 
Μετά την αποτυχημένη έκβαση του σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγματος, την «ενεργό 
συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά» διαδέχθηκε το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
πολίτες», το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 2007-2013 δυνάμει της απόφασης 
1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου, με συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 215 εκατομμυρίων ευρώ. 
 
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, από το 2006 και εξής έχουν εφαρμοστεί 
στο πλαίσιό του τέσσερα είδη δράσεων: 
 
Δράση 1: «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει τα εξής δύο βασικά 
μέτρα: 

I. αδελφοποίηση πόλεων και δικτύωση των αδελφοποιημένων πόλεων, με απώτερο 
σκοπό τη δημιουργία συνδέσεων, σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ αδελφοποιημένων 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση των ανταλλαγών και της 
συνεργασίας· 

II. σχέδια των πολιτών και μέσα υποστήριξης, με αντικείμενο τη διερεύνηση καινοτόμων 
μεθόδων συμμετοχής των πολιτών. 

 
Δράση 2: «Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη», η οποία παρέχει 
(διαρθρωτική) στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε ομάδες 
προβληματισμού που συνδέουν τους πολίτες με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
 
Δράση 3: «Μαζί για την Ευρώπη», η οποία απαρτίζεται από τρεις δέσμες μέτρων: 

I. εκδηλώσεις ευρείας προβολής και συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας που σχεδιάστηκαν 
για να βοηθήσουν τους πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα· 

II. μελέτες που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

III. εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών. 
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Δράση 4: «Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη», η οποία αποβλέπει στην προώθηση και 
διαφύλαξη της ενεργού ευρωπαϊκής μνήμης, ειδικότερα μέσω της επιχορήγησης 
προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη διατήρηση στη μνήμη των θυμάτων του 
εθνικοσοσιαλισμού και του μπολσεβικισμού. 
 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες (2007-2013)», η 
οποία διενεργήθηκε το 2010, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα του προγράμματος και 
υπέδειξε τη σαφή προστιθέμενη αξία του. Παράλληλα, ωστόσο, έγινε αναφορά σε μια σειρά 
ελλείψεων και προβλημάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η ζήτηση 
παρέμενε σε μεγάλο βαθμό χωρίς ανταπόκριση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 
τα εν λόγω προβλήματα, διατυπώθηκαν διάφορες συστάσεις για τη θέσπιση πιθανού 
διάδοχου προγράμματος, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1) επίτευξη μεγαλύτερης κατανόησης και αισθήματος προσήλωσης στην ΕΕ, 
μέσω της ενίσχυσης των συνδέσεων μεταξύ, αφενός, του προγράμματος και, 
αφετέρου, των μειζόνων κοινωνικών θεμάτων και των πρωταρχικών στρατηγικών 
στόχων και πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ· 

2) περαιτέρω βελτίωση και προσαρμογή της εφαρμογής του προγράμματος, 
μεταξύ άλλων, μέσω της εξεύρεσης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της στήριξης προς 
τους μείζονες ενδιαφερόμενους παράγοντες και της στήριξης μικρότερων 
συμμετεχόντων, μέσω της ενίσχυσης της χρηματοδότησης των δράσεων για την 
ενεργό ευρωπαϊκή μνήμη και την ενεργό κοινωνία των πολιτών, καθώς και μέσω της 
διευκόλυνσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων· 

3) επίτευξη περισσότερο ισόρροπης συμμετοχής, μέσω της προσπάθειας για την 
αντιστάθμιση των υφιστάμενων γεωγραφικών διαφορών και την ενίσχυση της 
συμμετοχής των ομάδων δυσχερούς προσέγγισης· 

4) αύξηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων που υποστηρίζει το πρόγραμμα 
όσον αφορά την πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης. 

Μέρος 2) Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση νέου 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες (2014-2020)» 
Η «Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος “Ευρώπη για 
τους πολίτες” για την περίοδο 2014-2020» εγκρίθηκε επισήμως τον Δεκέμβριο του 2011 
(COM(2011) 884 τελικό). Ως πρωταρχικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος 
προσδιορίζεται η «ενίσχυση της μνήμης και η βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής 
των πολιτών στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης» (σελ. 3). Ο εν λόγω γενικός στόχος 
υποδιαιρείται σε δύο ειδικούς στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής: 

α) τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της συνεργασίας σχετικά με τη μνήμη, 
την ολοκλήρωση και την ιστορία της Ένωσης· 

β) ανάπτυξη της κατανόησης και της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στη 
διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της Ένωσης, και την ανάπτυξη ευκαιριών για 
αλληλεγγύη, κοινωνική δράση και εθελοντισμό σε ενωσιακό επίπεδο. 

 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, προβλέπονται για το πρόγραμμα δύο 
βασικά σκέλη: 

α) «Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια» 
β) «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά» 

 
Τα εν λόγω δύο σκέλη συμπληρώνονται από οριζόντιες δράσεις για την ανάλυση και τη 
διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων («Αξιοποίηση»), στο πλαίσιο των οποίων 
προγραμματίζεται η στήριξη μιας σειράς δράσεων, μεταξύ των οποίων αναφέρονται 
ενδεικτικά οι εξής: συναντήσεις πολιτών και αδελφοποιήσεις πόλεων, στήριξη οργανώσεων 
«γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», καθώς και διάλογοι και μελέτες σχετικά με 
καθοριστικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ορίζεται ότι η πρόσβαση στις δράσεις αυτές 
είναι ανοικτή σε «όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση» (άρθρο 6 του σχεδίου κανονισμού). 
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Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος (άρθρο 8), προβλέπεται η έγκριση ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας από την Επιτροπή, ενώ επιβεβαιώνεται και ο βασικός ρόλος του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
(EACEA) ως της κύριας διαχειριστικής αρχής του προγράμματος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος, προσδιορίζονται 
ορισμένοι δείκτες, με τη χρήση των οποίων θα μετράται η πρόοδος του προγράμματος και η 
επίτευξη των ειδικών στόχων (π.χ. αριθμός σχεδίων και ποιότητα των αποτελεσμάτων, 
αριθμός άμεσα εμπλεκόμενων συμμετεχόντων ή ποσοστό των αιτούντων για πρώτη φορά). 
 
Ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 
229 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 206 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται υπό τη 
μορφή επιχειρησιακών πιστώσεων. Τα υπόλοιπα 23 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για 
«πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα», στις οποίες προστίθεται το ποσό των 
10,423 εκατομμυρίων ευρώ που δεν συμπεριλαμβάνεται άμεσα στον προϋπολογισμό, αλλά 
αποτελεί ξεχωριστή εγγραφή στον τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(«Διαχείριση»), αυξάνοντας συνεπώς τις συνολικές διοικητικές δαπάνες στο ποσό των 
33,423 εκατομμυρίων ευρώ. 
 
Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών πιστώσεων, το συνολικό ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ 
κατανέμεται στις τρεις κύριες γραμμές δράσης ως εξής: 

 42,6 εκατομμύρια ευρώ (20,68%) για τη Δράση αριθ. 1 («Ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την ιστορία, την ταυτότητα και τον σκοπό 
της Ένωσης μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης»)· 

 139,45 εκατομμύρια ευρώ (67,69%) για τη Δράση αριθ. 2 («Ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 
επίπεδο, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης από τους πολίτες της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική δράση και 
εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης»)· 

 23,95 εκατομμύρια ευρώ (11,63%) για τη Δράση αριθ. 3 («Ανάλυση, διάδοση 
και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων»). 

Μέρος 3) Η υποδοχή της πρότασης από την ΕΟΚΕ, την ΕτΠ και 
του Συμβούλιο και η νομοθετική συμμετοχή του ΕΚ 
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τάσσεται σθεναρά υπέρ της 
συνέχισης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» βάσει της πρότασης της 
Επιτροπής, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ενίσχυση της συμμετοχής του ΕΚ, 
της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών στην πλαισίωση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος (SOC/458 – EESC/2012/1583). Ο κύριος προβληματισμός 
της ΕΟΚΕ όσον αφορά την παρούσα μορφή της νομοθετικής πρότασης εστιάζεται στην 
έλλειψη επαρκούς χρηματοδοτικού πλαισίου. 
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εξέφρασε επίσης την εν γένει στήριξή της για τη 
νομοθετική πρόταση, ζητώντας ταυτόχρονα την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής 
εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων (CoR 13/2012). Σε αντίθεση με την ΕΟΚΕ, η ΕτΠ 
θεωρεί επαρκές το χρηματοδοτικό πλαίσιο που προτείνεται από την Επιτροπή. Αναφερόμενη 
στην επιτυχή έκβαση των υφιστάμενων προγραμμάτων, απευθύνει έκκληση για τη διάθεση 
ικανοποιητικού ποσοστού του προϋπολογισμού σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. 
 
Σε συνέχεια της έκθεσης της οικείας Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο 
κατέληξε τον Μάιο του 2012 στην έγκριση μερικής γενικής προσέγγισης επί της 
πρότασης της Επιτροπής. Συντασσόμενο με τη θέση της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ, το Συμβούλιο 
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και εξαίρει ειδικότερα την απλούστευση της 
διάρθρωσης του προγράμματος. Ωστόσο, προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις επί της 
αρχικής πρότασης όσον αφορά 1) τις δραστηριότητες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
από το πρόγραμμα, 2) την πρόσβαση στο πρόγραμμα, 3) τις εκτελεστικές διατάξεις και 
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4) τους δείκτες για τη μέτρηση του αντικτύπου του προγράμματος. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) ως τη μοναδική νομική βάση του υπό εξέταση κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», προβλέποντας επομένως τη διαδικασία έγκρισης, η 
οποία παρέχει στο ΕΚ ως μοναδική επιλογή είτε την αποδοχή είτε την απόρριψη της θέσης 
του Συμβουλίου, χωρίς δυνατότητα τροποποίησής της. Οι προσπάθειες εκ μέρους του 
Κοινοβουλίου για την αντικατάστασή της από διττή νομική βάση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
167 και 352 της ΣΛΕΕ, προβλέποντας συνεπώς τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, έχουν 
αποβεί μέχρι στιγμής άκαρπες. Παρά την περί του αντιθέτου επιχειρηματολογία της Νομικής 
Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θεωρούν ότι ο στόχος «Μνήμη 
και ευρωπαϊκή ιθαγένεια» είναι δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με τον στόχο «Συμμετοχή 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά», στοιχείο το οποίο δεν επιτρέπει την εφαρμογή 
διττής νομικής βάσης. Παρ’ όλα αυτά, το Κοινοβούλιο αποφάσισε 1) να προβεί σε «οιονεί 
διαδικασία συναπόφασης» με την κατάρτιση επίσημης έκθεσης που θα συμπεριλαμβάνει 
συστάσεις τροποποιήσεων και τροπολογιών και 2) να εξαρτήσει την έγκρισή του επί της 
τελικής έκδοσης από την προθυμία του Συμβουλίου να έλθει σε συμβιβασμό. 

Μέρος 4) Αξιολόγηση του προτεινόμενου προγράμματος 
Η υποκείμενη έννοια της «ιθαγένειας»: 
Η πρόταση της Επιτροπής ερείδεται σε μια πολιτειακό-ρεπουμπλικανική αντίληψη της 
ιθαγένειας που αποδίδει έμφαση στην πολιτική φύση του ανθρώπου και αντιμετωπίζει την 
ιθαγένεια ως ενεργό διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος για την καλλιέργεια 
νοοτροπίας ενεργού συμμετοχής είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτος, η μονοδιάστατη και 
υπερβολικά αυτοτροφοδοτούμενη ιδέα του τι σημαίνει η ενεργός συμμετοχή των πολιτών 
στα κοινά και η συμμετοχή των πολιτών εν γένει, εγείρει λόγους ανησυχίας. Η ιδέα αυτή 
είναι έκδηλη στην προσαρμογή ολόκληρου του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 
στις πολιτικές της ΕΕ και ιδίως στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ 
εκτίθεται στον κίνδυνο πιθανών επικρίσεων ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 
δεν επιδίωκε εντέλει να προωθήσει την καλλιέργεια μιας πλούσιας και πολύμορφης 
νοοτροπίας ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, αλλά σχεδιάστηκε αποκλειστικά και 
μόνο ως μέσο αυτοπροβολής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 
 
Σχεδιασμός του προγράμματος: 
Υπό την παρούσα μορφή του, ο σχεδιασμός του προγράμματος φαίνεται ασύμμετρος, με το 
σκέλος της μνήμης σαφώς υποδεέστερο από το σκέλος της συμμετοχής των πολιτών στα 
κοινά: ενώ για το πρώτο σκέλος εγγράφεται στον προϋπολογισμό μόλις το 20% περίπου των 
συνολικών επιχειρησιακών πιστώσεων, για το δεύτερο σκέλος δεσμεύονται αντίστοιχες 
πιστώσεις άνω των δύο τρίτων. Ανισορροπία παρατηρείται επίσης ως προς τη θεματική 
εστίαση των δύο σκελών. Αυτό ισχύει ειδικότερα για το τμήμα της μνήμης, στο οποίο το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα αίτια των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων της σύγχρονης ιστορίας της Ευρώπης και στα θύματά τους. Ο περιορισμός της 
ευρωπαϊκής μνήμης στον εθνικοσοσιαλισμό και τον μπολσεβικισμό δεν προάγει μόνο μια 
μονοδιάστατη αντίληψη της ιστορίας, αλλά έχει επιζήμιο αντίκτυπο και στη διαμόρφωση μιας 
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης με κριτική ικανότητα, ενώ δεν αποδίδει τη δέουσα αναγνώριση 
ούτε στα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και 
εξής. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το φάσμα των έργων που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από το σκέλος της μνήμης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Ο 
σχεδιασμός του δεύτερου σκέλους του προγράμματος φαίνεται να είναι περισσότερο 
ισορροπημένος από ό,τι του πρώτου, αλλά θα μπορούσε να ευνοηθεί, ωστόσο, εάν γίνει 
λεπτομερέστερη περιγραφή του βαθμού καταλληλότητας των προτεινόμενων μέσων για την 
επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων, και εάν προσδιοριστεί η προστιθέμενη αξία που 
ενδέχεται να έχει μια συγκεκριμένη δράση έναντι κάποιων άλλων. 
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Διαχείριση και χρηστικότητα του προγράμματος: 
Μετά την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων απλούστευσης, οι δομές διαχείρισης του 
τρέχοντος προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», οι οποίες αναμένεται να διατηρηθούν 
και στο νέο πρόγραμμα, φαίνεται να είναι επαρκείς και ικανοποιητικά αποδοτικές. Σε 
αντίθεση με την προτεινόμενη διαχείριση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες 
(2014-2020)», η χρηστικότητα του προγράμματος παρουσιάζει ενδείξεις ελλείψεων. Έχει 
σημειωθεί ασφαλώς κάποιος βαθμός προόδου στο τρέχον πρόγραμμα όσον αφορά τη 
διαδικασία εφαρμογής, αλλά δεν εντοπίζονται εμφανώς ικανοποιητικές λύσεις στη 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τις άλλες δύο προκλήσεις που επισημαίνονται στην 
ενδιάμεση αξιολόγηση: 1)την εξεύρεση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της στήριξης προς 
τους μείζονες ενδιαφερόμενους παράγοντες και της στήριξης μικρότερων συμμετεχόντων και 
2) την επίτευξη περισσότερο ισόρροπης συμμετοχής όσον αφορά τις γεωγραφικές διαφορές 
και τη συμμετοχή των ομάδων δυσχερούς προσέγγισης. Σημαντικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει μια 
φιλόδοξη επικοινωνιακή στρατηγική που θα ενημερώσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την 
κοινή γνώμη για το πρόγραμμα γενικότερα και για τις ευκαιρίες που παρέχονται σε μη 
θεσμικούς αιτούντες και σε πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας ειδικότερα. 
 
Προϋπολογισμός: 
Λαμβάνοντας υπόψη τους φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, το 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες (2014-202)» φαίνεται 
να είναι ανεπαρκές. Ο προϋπολογισμός όχι μόνο δεν κατορθώνει να προσεγγίσει το 
συμβολικό «ένα ευρώ ανά πολίτη», ή το συνολικό ποσό των 495 εκατομμυρίων ευρώ 
που έχει ζητηθεί, μεταξύ άλλων, από το Συμβούλιο Δήμων, Κοινοτήτων και Περιφερειών της 
Ευρώπης (CEMR), αλλά, κατόπιν σχετικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του ποσού, δεν 
αντιστοιχεί καν στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος «Ευρώπη για τους 
πολίτες». Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται ενδεδειγμένη η σημαντική αύξηση του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου, όπως ζητήθηκε επίσης και στη γνωμοδότηση της 
ΕΟΚΕ. 

Μέρος 5) Συστάσεις και συμπεράσματα 
1) Αναγνώριση της συνολικής σημασίας της ανανέωσης του προγράμματος: 
Εξετάζοντας την επιτυχή έκβαση του τρέχοντος προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες 
(2007-2013)» και το γεγονός ότι πρόκειται επί του παρόντος για το μοναδικό πρόγραμμα 
που στοχεύει αποκλειστικά στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της 
ενεργού μνήμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστάται εντόνως η συνέχιση του προγράμματος 
υπό οιαδήποτε μορφή. Κατά συνέπεια, απαιτείται να σταθμιστούν επιμελώς τα υπέρ και τα 
κατά μιας ενδεχόμενης καθολικής απόρριψης της νομοθετικής πρότασης από το ΕΚ, ακόμα 
και σε περίπτωση που το Συμβούλιο αρνηθεί να λάβει δεόντως υπόψη τις πιθανές προτάσεις 
του Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του σχεδίου κανονισμού. 
 
2) Διεύρυνση της υποκείμενης έννοιας της «ιθαγένειας»: 
Η διεύρυνση της αντίληψης της ιθαγένειας επί της οποίας ερείδεται η εν λόγω νομοθετική 
πρόταση φαίνεται να είναι απαραίτητη. Μέχρι στιγμής, η πρόταση κυριαρχείται από μια 
αυτοτροφοδοτούμενη ουσιαστικά ιδέα ως προς τη σημασία και τον προσανατολισμό της 
ιθαγένειας, με επίκεντρο, πρωτίστως και κατεξοχήν, τις πολιτικές της ΕΕ και τη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής. Η αντίληψη αυτή αγνοεί τις πολλές και χρήσιμες μορφές που δύναται να 
λάβει τόσο η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά όσο και το συλλογικό πνεύμα. Η δυνατότητα 
διαμόρφωσης στην τελική πρόταση μιας ευρύτερης ιδέας περί του τι σημαίνει «ιθαγένεια» θα 
εξυπηρετήσει επίσης το συμφέρον των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, υπό την 
έννοια ότι θα αποφευχθεί ενδεχόμενος χαρακτηρισμός του προγράμματος ως εργαλείου 
προπαγάνδας της ΕΕ. 
 
3) Διόρθωση των υφιστάμενων ανισορροπιών στον σχεδιασμό του προγράμματος: 
Προκειμένου να διορθωθούν οι υφιστάμενες ανισορροπίες στον σχεδιασμό του 
προγράμματος και να μην δοθεί η εντύπωση ότι το ένα από τα δύο θεματικά σκέλη συνιστά 
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απλώς και μόνο συμπλήρωμα του άλλου σκέλους, συνιστάται περισσότερο ισόρροπη 
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων. Η εν λόγω αλλαγή θα χρησιμεύσει επίσης ως έρεισμα 
για το επιχείρημα του ΕΚ υπέρ της εφαρμογής διττής νομικής βάσης στο πλαίσιο της 
νομοθετικής πρότασης. Επιπλέον, ο παρών σχεδιασμός του προγράμματος απαιτεί 
προσαρμογές της θεματικής εστίασης, ιδίως στο πλαίσιο του πρώτου σκέλους («Μνήμη»), 
όπου ενδείκνυται η επέκταση του αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος πέραν του 
εθνικοσοσιαλισμού και του μπολσεβικισμού. 
 
4) Επιμελέστερη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης: 
Παρότι στη νέα νομοθετική πρόταση αποτυπώνονται στοιχεία από την ενδιάμεση 
αξιολόγηση, θα ήταν επιθυμητό να εξεταστούν με μεγαλύτερη επιμέλεια οι προτάσεις που 
διατυπώνονται στην αξιολόγηση. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την ενίσχυση των συνδέσεων με 
μείζονα κοινωνικά θέματα που θεωρούν οι πολίτες άμεσου ενδιαφέροντος για τους ίδιους, 
καθώς και για την επίτευξη περισσότερο ισόρροπης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 
5) Διατήρηση των δομών κεντρικής διαχείρισης με παράλληλη ενίσχυση των ΣΕΕΠ: 
Σε σύγκριση με άλλα προγράμματα που υπόκεινται στην κεντρική διαχείριση κάποιου 
εκτελεστικού οργανισμού υπό την εποπτεία της Επιτροπής, η διαχείριση του τρέχοντος 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» χαίρει εξαιρετικά αποδοτικών δομών διαχείρισης. 
Η αποκεντρωμένη διαχείριση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων ούτε είναι 
βέβαιο ότι δύναται να επιφέρει οιεσδήποτε ποιοτικές βελτιώσεις. Αντί της αποκέντρωσης της 
διαχείρισης του προγράμματος, φαίνεται να παρουσιάζει ευνοϊκότερες προοπτικές η 
αναβάθμιση των «Σημείων επαφής “Ευρώπη για τους πολίτες”» (ΣΕΕΠ). Η ενέργεια αυτή 
μπορεί να ενισχύσει την εδραίωση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» στα 
επιμέρους κράτη μέλη και να συμβάλει ταυτόχρονα στη γενική καλή φήμη και την 
προσβασιμότητα του προγράμματος. 
 
6) Ενίσχυση της χρηστικότητας του προγράμματος: 
Συνιστάται η περαιτέρω ενίσχυση της χρηστικότητας του μελλοντικού προγράμματος, ιδίως 
για μεμονωμένους πολίτες. Προς τον σκοπό αυτόν, είναι σκόπιμο να παρασχεθούν κίνητρα 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας και «από τη βάση προς την κορυφή», και 
θα μπορούσε εξίσου να διατεθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδοτικών πόρων για 
ανάλογες μη θεσμικές πρωτοβουλίες. Επιπροσθέτως, απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των ομάδων δυσχερούς προσέγγισης, η 
οποία δηλώνεται ως στόχος που στερείται προς το παρόν σχετικής στρατηγικής για την 
επίτευξή του. 
 
7) Μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία και στοχευμένη χρήση του σχετικού 

προϋπολογισμού 
Αναγνωρίζοντας την καίρια σημασία της κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής για την 
επιτυχή έκβαση του προγράμματος, είναι σκόπιμο να αποδοθεί σαφώς μεγαλύτερη έμφαση 
στον ρόλο της επικοινωνίας στο πλαίσιο του κανονισμού. Προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
κρούσματα διασπάθισης και δυνητικής υπεξαίρεσης των χρηματοδοτικών πόρων που 
προβλέπονται για τις επικοινωνιακές δράσεις, πρέπει να απαγορευθεί η χρήση των εν λόγω 
πόρων για σκοπούς γενικής επικοινωνιακής πολιτικής της Επιτροπής. 
 
8) Ενίσχυση του χρηματοδοτικού πλαισίου: 
Συνιστάται να επιδιωχθεί σημαντική αύξηση του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για 
το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες». Η αύξηση αυτή φαίνεται δικαιολογημένη, εάν 
συσχετιστεί ο καίριος ρόλος που διαδραματίζει το πρόγραμμα στην «αγωγή του πολίτη» της 
Ευρώπης και στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, αφενός, με το 
μέγεθος του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», αφετέρου, το οποίο είναι αμελητέο 
σε σύγκριση με άλλα προγράμματα και με τον προϋπολογισμό της ΕΕ εν γένει. 
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