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YHTEENVETO 
Tässä muistiossa pyritään kuvaamaan lyhyesti ja arvioimaan kriittisesti ehdotettua vuosina 
2014–2020 toteutettavaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa 
Euroopan muistiperintöä ja kansalaisvaikuttamista. Muistio koostuu seuraavista osista: 
 
1) johdanto, jossa kuvataan pääpiirteittäin "aktiivista kansalaisuutta" koskevia aloitteita ja 

voimassa olevaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa 
2) yhteenveto komission ehdotuksesta Kansalaisten Eurooppa -ohjelman uudistamiseksi 
3) lyhyt katsaus siihen, miten ETSK, alueiden komitea ja neuvosto ovat suhtautuneet 

ehdotukseen ja miten Euroopan parlamentti on osallistunut säädöksen käsittelyyn 
4) ehdotetun ohjelman vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelu  
5) suosituksia säädösehdotuksen muuttamiseksi. 

1) Johdanto: 
Vastauksena sekä Tampereen (1999) että Nizzan (2000) Eurooppa-neuvostossa esitettyyn 
kehotukseen käydä avoimempaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa 
Eurooppa-neuvosto käynnisti tammikuussa 2004 ensimmäinen yhteisön toimintaohjelman 
unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (neuvoston päätös 2004/100/EY). 
Euroopan perustuslakihankkeen kariuduttua aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 
edistämistä jatkettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY 
vuosina 2007—2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta, jonka 
kokonaismäärärahat olivat 215 miljoonaa euroa. 
 
Ohjelman tavoitteet on pyritty saavuttamaan toteuttamalla vuodesta 2006 alkaen toimia, 
jotka jaetaan seuraavaan neljään pääryhmään: 
 
Toimi 1: "Aktiivisten kansalaisten Eurooppa", joka koostuu seuraavasta kahdesta 
avaintoimenpiteestä: 

I. ystävyyskaupunkitoiminta ja ystävyyskaupunkien verkostoituminen, jonka 
tarkoituksena on luoda ystävyyskaupunkien välisiä kontakteja paikallistasolla 
vaihdon ja yhteistyön edistämiseksi 

II. kansalaishankkeet ja niitä tukevat toimenpiteet, joilla kehitetään innovatiivisia 
tapoja lisätä kansalaisten osallistumista. 

 
Toimi 2: "Aktiivinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta", jolla tarjotaan 
(toiminta-) avustusta kansalaisjärjestöille ja "think tank" -toiminnalle, joiden avulla luodaan 
yhteyksiä kansalaisten ja Euroopan unionin välille. 
 
Toimi 3: "Yhteinen Eurooppa", joka koostuu kolmenlaisista toimenpiteistä: 

I. näkyvyyttä lisäävät tapahtumat ja Euroopan laajuiset konferenssit, joilla pyritään 
vahvistamaan unionin kansalaisten tunnetta, että he kuuluvat samaan yhteisöön 

II. tutkimukset, joilla lisätään aktiivista kansalaisuutta koskevaa ymmärtämystä 
Euroopan tasolla 

III. tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet. 
 
Toimi 4: "Euroopan aktiivinen muistiperintö", jolla pyritään edistämään ja 
säilyttämään Euroopan aktiivista muistiperintöä tukemalla erityisesti hankkeita, joilla 
kunnioitetaan kansallissosialismin ja bolsevismin uhrien muistoa. 
 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 2007–2013 vuonna 2010 toteutetussa väliarvioinnissa 
vahvistettiin, että ohjelma on merkityksellinen ja että se tuo selvää lisäarvoa. Samalla 
mainitaan kuitenkin myös tiettyjä puutteita ja ongelmia, muun muassa se, että ohjelmaan 
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liittyy huomattavasti täyttämätöntä kysyntää. Asian korjaamiseksi esitetään ohjelman 
mahdollista jatkoa varten suosituksia, jotka ovat tiivistettynä seuraavat: 

1) saavutetaan vahvempi ymmärrys EU:sta ja sitoumus EU:hun vahvistamalla 
yhteyttä ohjelman sekä suurten yhteiskunnallisten kysymysten, EU:n suurten 
strategisten tavoitteiden ja poliittisten prioriteettien välillä 

2) parannetaan ja mukautetaan ohjelman täytäntöönpanoa muun muassa 
löytämällä sopiva tasapaino suurten sidosryhmien ja pienimittaisten osallistujien 
tukemisen välillä, lisäämällä Euroopan aktiivista muistiperintöä ja aktiivista 
kansalaisyhteiskuntaa koskevien toimien rahoitusta sekä helpottamalla 
hakumenettelyä 

3) saavutetaan tasapainoisempi osallistuminen pyrkimällä tasoittamaan 
maantieteellisiä eroja ja lisäämään vaikeasti tavoitettavien ryhmien osallistumista 

4) lisätään ohjelmasta tuettujen toimintojen vaikutuksia toimintapolitiikkaan 
ja uutisointiin. 

2) Komission ehdotus uudeksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaksi 
2014–2020: 
Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmasta hyväksyttiin virallisesti joulukuussa 2011 (COM(2011)0884 lopullinen). 
Ehdotetun ohjelman yleistavoitteena on "muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla" (s. 3). Yleistavoite 
jaetaan kahteen seuraavaan erityistavoitteeseen: 

a) viritetään muistiperintöä, unionin yhdentymistä ja historiaa koskevaa keskustelua, 
pohdintaa ja yhteistyötä 

b) parannetaan kansalaisten ymmärrystä ja valmiuksia osallistua unionin politiikan 
laadintaprosessiin ja luodaan lisää tilaisuuksia toimia yhteisvastuullisesti ja osallistua 
kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla. 

 
Näihin tavoitteisiin pyritään kahden ohjelmalohkon avulla: 

a) Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus 
b) Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen 

 
Näitä ohjelmalohkoja täydennetään horisontaalisilla toimilla, joilla analysoidaan ja 
levitetään hankkeen tuloksia ("hyödyntämistoimet"), ja lohkoista tuetaan muun muassa 
seuraavia toimia: kansalaisten tapaamiset ja ystävyyskaupunkitoiminta, Euroopan yleisen 
edun mukaisten järjestöjen tukeminen sekä Euroopan historiaa muovanneita tapahtumia 
koskevat keskustelut ja tutkimukset. Toimiin voivat osallistua "kaikki Euroopan 
yhdentymistä edistävät sidosryhmät" (asetusehdotuksen 6 artikla). 
 
Ohjelman täytäntöönpanemiseksi (8 artikla) komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat, 
ja samalla vahvistetaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
asema pääasiallisena hallinnointielimenä. Ohjelman tehokkaan seurannan varmistamiseksi 
määritetään tiettyjä indikaattoreita, joiden avulla mitataan ohjelman edistymistä ja 
erityistavoitteiden saavuttamista (esim. hankkeiden määrä ja tulosten laatu, suoraan 
osallistuvien osallistujien lukumäärä tai ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuus). 
 
Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 229 miljoonaa euroa, joista 206 miljoonaa euroa 
on toimintamäärärahoja. Loput 23 miljoonaa euroa on varattu "hallintomäärärahoihin", 
joihin lisätään 10 423 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly suoraan talousarvioon vaan jotka 
on varattu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 5 ("Hallinto"), mikä nostaa 
hallinnointimenot yhteensä 33 423 miljoonaan euroon. 
 
Kaikkiaan 206 miljoonan euron toimintamäärärahat osoitetaan kolmeen toimeen 
seuraavasti: 
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 42,60 miljoonaa euroa (20,68 prosenttia) toimeen 1 ("Tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista") 

 139,45 miljoonaa euroa (67,69 prosenttia) toimeen 2 ("Demokraattiseen 
toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla 
parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja 
lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja 
vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla") 

 23,95 miljoonaa (11,63 prosenttia) toimeen 3 (“Hankkeen tulosten analyysi, 
levitys ja hyödyntäminen"). 

3) ETSK:n, alueiden komitean ja neuvoston kanta ehdotukseen sekä 
Euroopan parlamentin osallistuminen lainsäädäntöprosessiin: 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kannattaa voimakkaasti Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelman jatkamista komission ehdotuksen pohjalta, mutta katsoo, että 
Euroopan parlamentin, ETSK:n ja alueiden komitean tulisi osallistua tiiviimmin ohjelman 
laadintaan, seurantaan ja arviointiin (SOC/458 – ETSK/2012/1583). ETSK:n suurin 
huolenaihe säädösehdotuksen nykyisessä muodossa on se, etteivät ohjelman 
määrärahat ole riittävät. 
 
Myös alueiden komitea toteaa kannattavansa säädösehdotusta pääpiirteittäin, vaikka 
pyytääkin lisäämään ulkoisten sidosryhmien aktiivista osallistumista (alueiden komitean 
lausunto 13/2012). Toisin kuin ETSK alueiden komitea katsoo, että komission ehdottamat 
määrärahat ovat riittävät. Koska ystävyyskaupunkitoiminnassa on saatu hyviä tuloksia 
aikaan, alueiden komitea kehottaa osoittamaan asianmukaisen osuuden ohjelman 
kokonaismäärärahoista tähän toimintaan. 
 
Pysyvien edustajien komitean laatiman selvityksen perusteella neuvosto sai aikaan 
osittaisen yleisnäkemyksen komission ehdotuksesta toukokuussa 2012. ETSK:n ja 
alueiden komitean tavoin neuvosto suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti ja on 
tyytyväinen erityisesti siihen, että ohjelman rakennetta yksinkertaistetaan. Neuvosto 
kuitenkin esittää alkuperäiseen ehdotukseen muutamia muutoksia, jotka liittyvät 1) 
ohjelmasta rahoitettaviin toimiin, 2) ohjelmaan pääsyyn, 3) täytäntöönpanosäännöksiin ja 
4) ohjelman vaikutusta mittaaviin indikaattoreihin. 
 
Komission ehdotuksessa todetaan, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 352 artikla on uutta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskevan asetuksen 
ainoa oikeusperusta. Näin ollen asiassa sovelletaan hyväksyntämenettelyä, jossa 
Euroopan parlamentti ei voi muuttaa neuvoston kantaa vaan ainoastaan joko hyväksyä 
tai hylätä sen. Parlamentti on toistaiseksi turhaan yrittänyt saada ehdotukselle kahta 
oikeusperustaa, SEUT-sopimuksen 167 ja 352 artiklaa, mikä mahdollistaisi tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen soveltamisen. Vaikka parlamentin oikeudellinen yksikkö on asiasta 
eri mieltä, komissio ja neuvosto katsovat, että "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus" 
-tavoite liittyy "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen" 
-tavoitteeseen, mikä estää kahden oikeusperustan soveltamisen. Parlamentti päätti 
kuitenkin 1) noudattaa "virtuaalista yhteispäätösmenettelyä" laatimalla virallisen mietinnön, 
joka sisältää suosituksia ehdotuksen muuttamiseksi ja tarkistuksia, sekä 2) asettaa 
lopullisen version hyväksymisen ehdoksi neuvoston halukkuuden tehdä kompromisseja. 

4) Ehdotetun ohjelman arviointi: 
Ohjelman taustalla oleva "kansalaisuuden" käsite: 
Komission ehdotus perustuu kansalais-tasavaltalaiseen käsitykseen 
kansalaisuudesta. Tässä tulkinnassa korostetaan ihmisen poliittista luonnetta ja 
kansalaisuus nähdään siinä aktiivisena prosessina. Vaikka onkin myönteistä, että 
ehdotuksessa pyritään lisäämään kansalaisten osallistumista, yksiulotteinen ja liian 
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välineellistävä näkemys siitä, mitä aktiivinen kansalaisuus ja kansalaisten osallistuminen 
tarkoittavat, on huolestuttava. Tällaisella näkemyksellä pyritään selvästi muokkaamaan 
koko Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa EU:n politiikkaan ja erityisesti sen 
päätöksentekomenettelyyn sopivaksi. Näin EU:ta saatetaan kritisoida siitä, että 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tarkoituksena ei loppujen lopuksi ollutkaan edistää 
rikasta ja monimuotoista aktiivista kansalaisuutta vaan sen tarkoituksena oli vain auttaa 
EU:n toimielimiä tuomaan itseään esille. 
 
Ohjelman rakenne: 
Ohjelman rakenne on epäsymmetrinen, koska muistiperintöä koskeva ohjelmalohko on 
selvästi toisarvoinen kansalaisvaikuttamista koskevaan lohkoon nähden: vain noin 
20 prosenttia kaikista toimintamäärärahoista on osoitettu muistiperintöä koskevaan 
lohkoon, kun taas yli kaksi kolmannesta määrärahoista on varattu kansalaisvaikuttamista 
koskevaan lohkoon. Myöskään näiden lohkojen temaattinen painotus ei ole tasapainossa. 
Tämä koskee erityisesti muistiperintöä koskevaa lohkoa, jossa huomio keskittyy lähes 
yksinomaan Euroopan nykyhistorian totalitarististen hallintojen syihin ja uhreihin. 
Euroopan muistiperinnön rajoittaminen kansallissosialismiin ja bolsevismiin ruokkii 
yksiulotteista historiakäsitystä ja hankaloittaa kriittisen julkisen mielipiteen luomista 
Euroopassa. Se ei myöskään tee oikeutta niille saavutuksille, joita on saatu aikaan 
1940-luvun loppupuolella alkaneessa Euroopan yhdentymisprosessissa. Vastaavasti olisi 
laajennettava niiden hankkeiden valikoimaa, joita tuetaan Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelman muistiperintöä koskevasta lohkosta. Ohjelman toisen lohkon rakenne on 
ensimmäistä tasapainoisempi, mutta siinäkin olisi hyödyllistä määritellä tarkemmin, missä 
määrin ehdotetut välineet soveltuvat määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen ja millaista 
lisäarvoa kukin yksittäinen toimi tuo muihin toimiin nähden. 
 
Ohjelman hallinnointi ja käytettävyys: 
Näyttää siltä, että tiettyjen yksinkertaistavien toimenpiteiden jälkeen nykyisen Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelman hallinnointirakenteet, jotka on tarkoitus siirtää uuteen ohjelmaan, 
ovat asianmukaiset ja riittävän tehokkaat. Toisin kuin vuosina 2014–2020 toteutettavan 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hallinnointi, ohjelman käytettävyys on puutteellinen. 
Nykyisen ohjelman hakumenettelyä on kyllä onnistuttu kehittämään jonkin verran, mutta 
säädösehdotuksessa ei tarjota tyydyttäviä ratkaisuja kahteen muuhun väliarvioinnissa esiin 
tulleeseen haasteeseen: 1) sopivan tasapainon löytäminen suurten sidosryhmien tukemisen 
ja pienimittaisten osallistujien tukemisen välillä ja 2) maantieteellisten erojen tasoittaminen 
osallistumisessa ja vaikeasti tavoitettavien ryhmien osallistumisen lisääminen. Keskeinen 
keino vastata näihin haasteisiin voisi olla kunnianhimoinen viestintästrategia, jonka 
avulla lisätään kaikkialla Euroopassa yleistä tietoisuutta ohjelmasta ja erityisesti sen 
tarjoamista mahdollisuuksista ei-institutionaalisille hakijoille ja pienille aloitteille. 
 
Talousarvio: 
Vuosina 2014–2020 toteutettavan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman määrärahat eivät ole 
riittävät, kun otetaan huomioon ne kunnianhimoiset tavoitteet, jotka ohjelmalla halutaan 
saavuttaa. Talousarviolla ei saavuteta symbolista "yksi euro kansalaista kohti" 
-tavoitetta eikä esimerkiksi Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston pyytämiä 
495 miljoonan euron kokonaismäärärahoja. Talousarvio ei myöskään vastaa edes 
nykyisen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman rahoitusta, kun inflaatio otetaan huomioon. 
Tämän perusteella on suositeltavaa lisätä määrärahoja huomattavasti, kuten myös 
ETSK:n lausunnossa pyydetään. 

5) Suositukset ja päätelmät: 
1) Tunnustetaan uudistetun ohjelman yleinen merkitys: 
Kun otetaan huomioon nykyisen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 2007–2013 
onnistuminen ja se, että se on tällä hetkellä ainoa ohjelma, jonka yksinomaisena 
tavoitteena on edistää kansalaisvaikuttamista ja aktiivista muistiperintöä Euroopan 
unionissa, on erittäin suositeltavaa jatkaa ohjelmaa jossakin muodossa. On siis harkittava 
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erittäin tarkkaan, mitä hyötyjä ja mitä haittoja on siitä, jos Euroopan parlamentti hylkää 
säädösehdotuksen kokonaisuudessaan, siinäkin tapauksessa, ettei neuvosto suostu 
ottamaan asianmukaisella tavalla huomioon parlamentin mahdollisia ehdotuksia 
asetusehdotuksen muuttamiseksi. 
 
2) Laajennetaan ohjelman taustalla olevaa "kansalaisuuden" käsitettä: 
On välttämätöntä laajentaa säädösehdotuksen taustalla olevaa kansalaisuuden käsitettä. 
Tällä hetkellä on vallalla hyvin välineellinen käsitys siitä, mitä kansalaisuus merkitsee ja 
mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää, ja se keskittyy pääosin EU:n politiikkaan ja 
päätöksentekomenettelyihin. Tällainen tulkinta jättää huomioimatta monia hyödyllisiä 
muotoja, joita kansalaisvaikuttamisella ja kansalaishengellä voi olla. "Kansalaisuuden" 
laajemman merkityksen hyväksyminen lopullisessa ehdotuksessa olisi myös Euroopan 
unionin toimielinten edun mukaista, koska tällä tavoin ohjelmaa ei leimattaisi vain EU:n 
propagandan välineeksi. 
 
3) Korjataan ohjelman rakenteen epätasapainoa: 
Jotta voidaan korjata ohjelman rakenteellista epätasapainoa ja välttää mielikuvaa, että 
toinen lohkoista on vain toisen täydennysosa, on määrärahat jaettava tasaisemmin. 
Tällainen muutos tukisi myös Euroopan parlamentin perustelua kahden oikeusperustan 
käyttöön ottamiselle säädösehdotuksessa. Lisäksi ohjelman nykyinen rakenne edellyttää 
temaattisten painotusten muuttamista etenkin ensimmäisessä lohkossa (muistiperintö), 
jossa asiasisältöä ja aikaväliä on laajennettava kansallissosialismin ja bolsevismin 
ulkopuolelle. 
 
4) Tarkastellaan johdonmukaisemmin väliarvioinnin tuloksia: 
Vaikka väliarviointi onkin jättänyt jälkensä uuteen säädösehdotukseen, on toivottavaa, että 
siinä esitettyjä ehdotuksia pohditaan tarkemmin. Tämä koskee erityisesti yhteyden 
vahvistamista ohjelman sekä sellaisten suurten yhteiskunnallisten kysymysten välillä, joita 
kansalaiset pitävät erityisen tärkeinä, sekä tasapainoisemman osallistumisen 
saavuttamista. 
 
5) Säilytetään keskitetyt hallinnointirakenteet samalla kun vahvistetaan 

Kansalaisten Eurooppa -yhteyspisteitä: 
Verrattuna muihin ohjelmiin, joita komission valvonnassa oleva täytäntöönpanovirasto 
hallinnoi keskitetysti, nykyinen Kansalaisten Eurooppa -ohjelma voi tukeutua kohtalaisen 
tehokkaisiin hallinnointirakenteisiin. Hajauttamisen ei uskota johtavan säästöihin, eikä 
myöskään ole varmaa, että sillä parannettaisiin laatua. Kansalaisten Eurooppa 
-yhteyspisteiden kehittäminen näyttäisi siis olevan lupaavampi vaihtoehto kuin ohjelman 
hallinnoinnin hajauttaminen. Tämä vahvistaisi Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 
juurtumista yksittäisiin jäsenvaltioihin sekä parantaisi ohjelman yleistä mainetta ja tekisi 
siitä helpommin lähestyttävän. 
 
6) Parannetaan ohjelman käytettävyyttä: 
On lisättävä tulevan ohjelman käytettävyyttä erityisesti yksittäisten kansalaisten 
näkökulmasta. Tässä tarkoituksessa on annettava selkeitä kannustimia pienille ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuville aloitteille ja tietty prosenttiosuus varoista voitaisiin varata ei-
institutionaalisille aloitteille. On myös kiinnitettävä enemmän huomiota vaikeasti 
tavoitettavien ryhmien aktiivisen osallistumisen lisäämiseen, joka on asetettu ohjelman 
tavoitteeksi mutta jonka saavuttamisessa tarvittavaa strategiaa ei vielä ole. 
 
7) Korostetaan viestinnän roolia ja käytetään siihen liittyviä määrärahoja 

kohdennetusti: 
Koska asianmukainen viestintästrategia vaikuttaa ratkaisevalla tavalla ohjelman 
onnistumiseen, on viestinnän merkitys tuotava asetuksessa selvemmin esiin. Jotta voidaan 
välttää viestintätoimiin osoitettujen määrärahojen kaikenlainen tuhlaus ja väärinkäyttö, on 
suljettava pois mahdollisuus käyttää näitä varoja komission yleiseen viestintäpolitiikkaan. 
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8) Lisätään määrärahoja: 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kokonaismäärärahoja on pyrittävä lisäämään 
huomattavasti. Tällainen lisäys on perusteltua, jos ohjelman keskeinen tehtävä Euroopan 
unionin "kansalaiskasvatuksen" sekä EU:n ja sen kansalaisten yhdistämisen alalla 
suhteutetaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kokoon, mikä on häviävän pieni muihin 
ohjelmiin ja yleensä EU:n talousarvioon verrattuna. 
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