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ÖSSZEFOGLALÁS 
Ez a feljegyzés rövid áttekintést és kritikai értékelést nyújt a 2014–2020 közötti időszakra 
javasolt „Európa a polgárokért” programról, amelynek célja a történelmi emlékezet és a 
polgári részvétel erősítése Európában. A feljegyzés a következő részekből áll: 
1) bevezetés, amely vázlatosan ismerteti az aktív polgári részvételt célzó korábbi 

kezdeményezéseket és a hatályos „Európa a polgárokért” programot; 
2) a megújított „Európa a polgárokért” programra vonatkozó bizottsági javaslat 

összefoglalója; 
3) a javaslat EGSZB, RB és Tanács általi fogadtatásának és az EP jogalkotási folyamatban 

való részvételének rövid áttekintése; 
4) a javasolt program erős és gyenge pontjainak vizsgálata; valamint 
5) a meglévő jogalkotási javaslat felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások. 

I. Bevezetés 
Válaszul az Európai Tanács tamperei (1999) és nizzai (2000) ülésén a civil társadalommal 
folytatott nyíltabb párbeszédet szorgalmazó felszólalásokra, az Európai Tanács 
kezdeményezésére 2004 januárjában megszületett az aktív európai polgárságot támogató 
közösségi cselekvési program (2004/100/EK tanácsi határozat). Az Európai Alkotmány 
projektjének kudarcát követően az aktív európai polgárságot támogató programot az 
„Európa a polgárokért” program váltotta fel, amelyet a 2007–2013-as időszakra az 
1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hozott létre 215 millió euró teljes 
pénzügyi keretösszeggel. 
 
Célkitűzéseinek teljesítése érdekében 2006 óta négy főbb fellépési területen hajtottak 
végre intézkedéseket a program keretében: 
 
1. fellépés: „Aktív polgárokat Európának”, amely a következő két kulcsfontosságú 
intézkedést foglalja magában: 

I. testvérváros-program és a testvérvárosok hálózatának kialakítása azzal a céllal, 
hogy a cserék és az együttműködés elősegítése érdekében helyi szintű kapcsolatok 
jöjjenek létre a testvérvárosok önkormányzatai között; 

II. a polgárok projektjei és az azokat kísérő intézkedések, a polgári részvétel innovatív 
módszereinek feltárása. 

 
2. fellépés: „Aktív civil társadalmat Európában”, amely strukturális támogatást nyújt 
a polgárokat az Európai Unióval összekötő civil társadalmi szervezetek és szellemi 
műhelyek számára. 
 
3. fellépés: „Együtt Európáért”, amely három intézkedéscsoportot foglal magában: 

I. széles tömegeket vonzó események és összeurópai konferenciák az európaiak 
körében az egyazon közösséghez tartozás érzésének erősítésére; 

II. az európai szinten aktív polgárságról világosabb képet kialakító kutatások; 
III. a tájékoztatás és a terjesztés eszközei. 

 
4. fellépés: „Aktív európai emlékezés”, amelynek célja az aktív európai történelmi 
emlékezet előmozdítása és fenntartása, különösen a nemzetiszocializmus és a bolsevizmus 
áldozataira emlékező projektek támogatása révén. 
 
A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program 2010-ben 
végzett félidős értékelése is megerősítette a program jelentőségét és egyértelmű 
hozzáadott értékét. Ezzel egyidejűleg azonban rámutatott bizonyos hiányosságokra és 
problémákra, többek között a program fellépései iránti igények magas kielégítetlenségi 
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szintjére is. E problémák orvoslása érdekében számos ajánlás született a korábbit felváltó 
lehetséges programmal kapcsolatban; ezek a következőképpen összegezhetők: 

1) Az EU alaposabb ismerete és az iránta érzett felelősség növelése egyrészt a 
program, másrészt a főbb társadalmi vonatkozású kérdések és a főbb uniós 
stratégiai célok és politikai prioritások közötti kapcsolat megerősítése révén; 

2) Az intézkedések végrehajtásának továbbfejlesztése és programhoz való 
hozzáillesztése, többek között a főbb szereplők és a kisebb befolyással bíró 
résztvevők támogatása közötti jobb egyensúly megtalálása, az „Aktív európai 
emlékezés” és az „Aktív civil társadalom” fellépéseire szánt finanszírozás növelése, 
valamint a pályázati eljárás megkönnyítése révén; 

3) Kiegyensúlyozottabb részvétel elérése a meglévő földrajzi egyenlőtlenségek 
kiegyenlítését és a „nehezen elérhető csoportok” nagyobb arányú bevonását 
egyaránt célzó erőfeszítések révén; 

4) A program által támogatott tevékenységek politikai és hírközlési 
hatásainak növelése. 

II. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó megújított „Európa a 
polgárokért” programról szóló bizottsági javaslat 
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról 
szóló javaslatot (COM(2011)0884) hivatalosan 2011 decemberében fogadták el. A 
programjavaslat elsődleges célkitűzésként határozza meg „az emlékezés erősítése és 
az uniós szintű polgári részvételi kapacitás fokozása” (3. oldal) megvalósítását. Ez az 
általános célkitűzés a következő két konkrét célkitűzésből áll: 

a) a történelmi emlékezettel, az uniós integrációval és az Unió történetével kapcsolatos 
vita, reflexió és együttműködés ösztönzése; 

b) a politikai ismeretek elmélyítése és az uniós döntéshozatali folyamatban való 
részvétel képességének fejlesztése a polgárok körében, valamint a szolidaritás, a 
társadalmi szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek 
megteremtése. 

 
E célkitűzések megvalósítása érdekében két főbb programozási ágat irányoztak elő: 

a) Történelmi emlékezet és európai polgárság 
b) Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel 

 
E két ágat a projekteredmények elemzésére és terjesztésére szolgáló horizontális 
tevékenységek („Valorizáció”) egészítik ki, amelyek keretében számos fellépés 
támogatását tervezik: többek között polgári találkozók, testvérváros-programok, általános 
európai érdekű támogató szervezetek, valamint az európai történelem meghatározó 
pillanataival kapcsolatos viták és tanulmányok, hogy csak néhányat említsünk. Ezek a 
fellépések „az európai integráció népszerűsítését végző valamennyi érdekelt fél” 
által szabadon hozzáférhetők (a rendelettervezet 6. cikke). 
 
A program végrehajtása (8. cikk) tekintetében a rendeletjavaslat a Bizottság által 
elfogadandó éves munkaprogramokról rendelkezik, ugyanakkor megerősíti az Oktatási, 
Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) mint legfőbb irányító szerv 
kulcsszerepét. A hatékony ellenőrzés érdekében számos, a program előrehaladását és a 
konkrét célkitűzések elérését mérő mutatót meghatároztak (ilyen mutatók például a 
projektek száma és az eredmények minősége, a közvetlenül bevont résztvevők vagy az 
első alkalommal pályázók száma). 
 
A program számára előirányzott teljes költségvetés 229 millió euró, amelyből az operatív 
előirányzatok 206 millió eurót tesznek ki. A fennmaradó 23 millió eurót „igazgatási 
előirányzatokra” tartják fent; ez további 10,423 millió euróval egészül ki, amely összeg 
nem szerepel közvetlenül a költségvetésben, hanem azt a többéves pénzügyi keret 
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5. fejezete („Igazgatás”) alatt különítik el, ezzel 33,423 millió euróra növelve a teljes 
igazgatási költségeket. 
 
Az operatív előirányzatokon belül összesen 206 millió eurót a következő három főbb 
fellépési irányra fordítanak: 

 42,60 millió eurót (20,68%) az 1. fellépésre („A történelmi emlékezet, az Unió 
története, identitás és célok iránti figyelem felkeltése a vita, a reflexió és 
hálózatépítés ösztönzése révén”); 

 139,45 millió eurót (67,69%) a 2. fellépésre („Az uniós szintű demokratikus és 
polgári részvétel ösztönzése, valamint az uniós döntéshozatali folyamattal 
kapcsolatos ismeretek javítása a polgárok körében és a társadalmi szerepvállalás és 
önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek előmozdítása”); 

 23,95 millió eurót (11,63%) a 3. fellépésre („A projekteredmények elemzése, 
terjesztése és valorizációja”). 

III. A javaslat EGSZB, RB és Tanács általi fogadtatása és az EP 
jogalkotási folyamatban való részvétele 
Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság (EGSZB) határozottan támogatja az 
„Európa a polgárokért” program folytatását a Bizottság javaslata alapján, felszólít 
ugyanakkor az EP, az EGSZB és a Régiók Bizottságának a program kialakításába, 
ellenőrzésébe és értékelésébe történő szorosabb bevonására (SOC/458 – 
EESC/2012/1583). Az EGSZB számára a legfőbb aggályt a jogalkotási javaslattal 
kapcsolatban – annak jelenlegi formájában – az elégtelen pénzügyi keretösszeg jelenti. 
 
A Régiók Bizottsága (RB) szintén általános támogatását fejezte ki a jogalkotási javaslat 
mellett, felszólított ugyanakkor a külső érdekelt felek aktívabb bevonására (CoR 13/2012). 
Az EGSZB-vel ellentétben az RB elégségesnek tartja a Bizottság által javasolt pénzügyi 
keretösszeget. A meglévő programok sikerére hivatkozva felszólít arra, hogy a teljes 
költségvetés jelentős részét fordítsák a testvérváros-programokra. 
 
Az Állandó Képviselők Bizottságának jelentését követően a Tanács részleges általános 
megközelítést fogadott el a Bizottság 2012. májusi javaslatával kapcsolatban. Az EGSZB-
hez és a Régiók Bizottságához hasonlóan a Tanács üdvözli a Bizottság javaslatát, és külön 
méltatja a program felépítésének egyszerűsítését. Mindazonáltal bizonyos változtatásokat 
javasol az eredeti javaslattal kapcsolatban a következő kérdésekben: 1) a program által 
finanszírozandó tevékenységek, 2) a programhoz való hozzáférés, 3) végrehajtási 
rendelkezések és 4) a program hatásának mérésére szolgáló mutatók. 
 
A bizottsági javaslat az EUMSZ (az Európai Unió működéséről szóló szerződés) 
352. cikkét jelöli meg az új „Európa a polgárokért” programról szóló rendeletjavaslat 
egyedüli jogalapjaként; ez a cikk egyetértési eljárásról rendelkezik, amelyben az EP-
nek kizárólag a tanácsi álláspont elfogadására vagy elutasítására van lehetősége, a 
módosítására azonban nem. A kettős jogalap – az EUMSZ 167. és 352. cikkének – 
megjelölésére, és ezáltal a rendes jogalkotási eljárás alkalmazására irányuló parlamenti 
törekvések mindezidáig eredménytelenek maradtak. A Parlament Jogi Szolgálatának 
ellentétes érvei ellenére a Bizottság és a Tanács szerint a „Történelmi emlékezet és európai 
polgárság” a „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel” célkitűzés járulékos 
célkitűzése, ami kizárja a kettős jogalap alkalmazását. A Parlament ugyanakkor úgy 
döntött, hogy 1) „virtuális együttdöntési eljárást” folytat, amelynek keretében a 
módosításokkal kapcsolatos ajánlásokat tartalmazó hivatalos jelentést készít, valamint 2) a 
végleges változat jóváhagyását a Tanács kompromisszumkészségétől teszi függővé. 
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IV. A javasolt program értékelése 
A program alapjául szolgáló „polgárság” fogalom 
A bizottsági javaslat a polgárság polgári-republikánus felfogásán alapul, amely az 
ember politikai természetét hangsúlyozza, és a polgárságot aktív folyamatnak tekinti. 
Jóllehet üdvözlendő a részvételi kultúra előmozdításának célkitűzése, aggodalomra ad okot 
az aktív polgárság és a polgárok részvételének valódi mibenlétével kapcsolatos 
egydimenziós és túlzottan funkcionális elképzelés. Ez az elképzelés egyértelműen 
kifejezésre jut abban, ahogyan az „Európa a polgárokért” program egészét az uniós 
politikákhoz és különösen a politikai döntéshozatali folyamathoz szabják. Az Unió ezáltal 
kiteszi magát annak az esetleges kritikai észrevételnek, hogy az „Európa a polgárokért” 
program végeredményben nem az aktív polgárság gazdag és változatos kultúrájának 
előmozdítására irányult, és a program nem más, mint egyszerűen az uniós intézmények 
előtérbe helyezésének eszköze. 
 
A program kialakítása 
Jelenlegi formájában a program kialakítása aszimmetrikusnak tűnik, hiszen a történelmi 
emlékezettel kapcsolatos ág egyértelműen alárendelt a polgári részvétellel kapcsolatos 
ággal szemben: míg az előbbi a teljes operatív előirányzatok mindössze 20%-ában, az 
utóbbi azok több mint kétharmadában részesül. Egyensúlytalanság figyelhető meg a két ág 
központi témáival kapcsolatban is. Ez különösen igaz a történelmi emlékezettel 
kapcsolatos részre, ahol csaknem kizárólagosan a modernkori európai történelem 
önkényuralmi rendszereinek okai és e rendszerek áldozatai kerülnek a figyelem 
középpontjába. Az európai történelmi emlékezet nemzetiszocializmusra és bolsevizmusra 
korlátozása amellett, hogy táptalajt ad az egydimenziós történelmi felfogásnak, a kritikai 
szemléletű európai közvélemény létrejötte szempontjából is ártalmas, és az európai 
integráció által az 1940-es évek vége óta elért eredményekkel sem egyeztethető össze. 
Ennek megfelelően bővíteni kell az „Európa a polgárokért” program történelmi emlékezettel 
kapcsolatos ágának keretében támogatható projektek körét. A program második ágának 
kialakítása az elsőhöz képest kiegyensúlyozottabbnak tűnik, ugyanakkor hasznos lenne 
annak részletesebb ismertetése, hogy a javasolt eszközök mennyiben alkalmasak a 
megfogalmazott célkitűzések elérésére, és hogy az egyes intézkedések mekkora hozzáadott 
értéket jelentenek más intézkedésekhez képest. 
 
Programirányítás és a program hasznossága 
Az egyszerűsítést célzó számos intézkedés végrehajtását követően a jelenlegi „Európa a 
polgárokért” program irányítási struktúrái – amelyeket feltételezhetően az új program is 
átvesz – megfelelőnek és kellően hatékonynak tűnnek. A 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó „Európa a polgárokért” program javasolt irányításával szemben a program 
hasznossága kívánnivalót hagy maga után. Kétségtelenül történtek előrelépések a 
jelenlegi programmal kapcsolatban, például a pályázati eljárás tekintetében, azonban a 
jogalkotási javaslat szemmel láthatóan nem ad kielégítő megoldásokat a félidős 
értékelésben felvetett két másik kihívás tekintetében, amelyek a következők: 1) a főbb 
szereplők és a kisebb befolyással bíró résztvevők közötti jobb egyensúly megtalálása, 
valamint 2) kiegyensúlyozottabb részvétel elérése a földrajzi egyenetlenségek és a 
„nehezen elérhető csoportok” nagyobb arányú bevonása. E kihívások kezelésében 
kulcsfontosságú eszköznek tűnik egy ambiciózus kommunikációs stratégia, amely 
Európa-szerte felhívja a közvélemény figyelmét a programra, és különösen a nem 
intézményi pályázók és a kisebb kezdeményezések számára kínált lehetőségekre. 
 
Költségvetés 
Az elérni kívánt ambiciózus célkitűzésekre tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó „Európa a polgárokért” programra szánt pénzügyi keretösszeg elégtelennek 
tűnik. Amellett, hogy a javasolt program költségvetése messze elmarad a szimbolikus „egy 
euró polgáronként” (azaz összesen 495 millió eurós költségvetés) elképzelésétől, 
amelyet többek között az Európai Települések és Régiók Tanácsa is kért, még a jelenlegi 
„Európa a polgárokért” program inflációval kiigazított pénzügyi keretösszegét sem éri el. 
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B. Tematikus Osztály: Strukturális és Kohéziós Politikák 
_________________________________________________________________________________ 

Mindezek fényében és az EGSZB véleményében foglalt kérésnek megfelelően kívánatos 
lenne a pénzügyi keretösszeg jelentős emelése. 

V. Ajánlások és következtetések 
1) A megújított program általános jelentőségének elismerése 
A jelenlegi „Európa a polgárokért” program (2007–2013) sikerére tekintettel és figyelembe 
véve, hogy jelenleg ez az egyedüli európai szintű program, amely kizárólagos jelleggel 
foglalkozik a polgári részvétel és az aktív történelmi emlékezet előmozdításával, 
mindenképp ajánlott a program valamilyen formában való továbbvitele. A Parlamentnek 
ezért gondosan mérlegelnie kell a jogalkotási javaslat teljes elutasítása mellett, illetve 
ellene szóló érveket abban az esetben is, ha a Tanács nem venné kellőképpen figyelembe a 
Parlamentnek a rendelettervezet módosítására vonatkozó esetleges javaslatait. 
 
2) A program alapjául szolgáló „polgárság” fogalom kiszélesítése 
Szükségesnek mutatkozik a jogalkotási javaslat alapjául szolgáló polgárságfogalom 
értelmezésének kiszélesítése. Jelenleg egy alapvetően funkcionális – túlnyomórészt az 
uniós politikákra és a döntéshozatali eljárásra összpontosító – elképzelés érvényesül azzal 
kapcsolatban, hogy mit jelent a polgárság, és mire kell irányulnia. Ez a felfogás figyelmen 
kívül hagyja, hogy a polgári részvétel és a közösségi szellem számos hasznos formát ölthet. 
Maguknak az uniós intézményeknek is érdekük, hogy a végleges javaslatban a polgárság 
mibenlétéről alkotott szélesebb elképzelés érvényesüljön, hiszen ezzel elkerülhető lenne a 
program uniós propagandaeszközként történő alkalmazása. 
 
3) A programtervezésben fennálló egyensúlyhiány orvoslása 
A programtervezésben fennálló egyensúlyhiány orvoslása és annak a benyomásnak az 
elkerülése érdekében, hogy a két tematikus ág egymásra tekintet nélkül fut egymás 
mellett, kiegyensúlyozottabb módon kell elosztani a pénzügyi forrásokat. Egy ilyen irányú 
elmozdulás ezenfelül az EP azon érvét is alátámasztaná, amely szerint a jogalkotási 
javaslatban kettős jogalapot kell alkalmazni. A jelenlegi programtervezésre emellett a 
központi témák átdolgozását igényli, különösen az első ág (történelmi emlékezet) 
tekintetében, amelynek tárgyát és időkeretét ki kell terjeszteni a nemzetiszocializmuson és 
a bolsevizmuson túlra. 
 
4) A félidős értékelés eredményeinek következetesebb figyelembevétele 
Jóllehet a félidős értékelés otthagyta a nyomait az új jogalkotási javaslaton, kívánatos 
lenne az előbbiekben felvázolt javaslatok tudatosabb átgondolása. Ez különösen igaz a 
polgárokat – meglátásuk szerint – közvetlenül érintő főbb társadalmi kérdésekkel való 
kapcsolatok megerősítésére, továbbá a programban való kiegyensúlyozottabb részvétel 
megvalósítására. 
 
5) A központi irányítási struktúrák fenntartása az „Európa a polgárokért” 

kapcsolattartó pontok megerősítése mellett 
Más olyan programokkal összehasonlítva, amelyek központi irányítását a Bizottság 
felügyelete mellett valamely végrehajtó ügynökség látja el, a jelenlegi „Európa a 
polgárokért” program meglehetősen hatékony irányítási struktúrákra támaszkodhat. A 
decentralizációtól sem költségcsökkenés, sem egyértelmű minőségbeli javulás nem 
várható. A program decentralizálásánál ígéretesebbnek tűnik az „Európa a polgárokért” 
kapcsolattartó pontok működésének javítása. Ez erősítené az „Európa a polgárokért” 
program tagállami beágyazottságát, és egyidejűleg hozzájárulna a program általános 
ismertségének és hozzáférhetőségének növeléséhez. 
 
6) A program jobb felhasználhatósága 
Elő kell irányozni a jövőbeli program – különösen egyes polgárok általi – 
felhasználhatóságának további javítását. E célból egyértelmű ösztönzőket kell biztosítani a 
kisebb és az alulról felfelé építkező kezdeményezések számára, és a pénzösszegek 
bizonyos hányadát az ilyen nem intézményi kezdeményezések számára lehetne fenntartani. 
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Ezenfelül nagyobb figyelmet kell fordítani a „nehezen elérhető” csoportok aktívabb 
bevonására, ehhez a célkitűzéshez ugyanis még nem rendeltek a megvalósításához 
szükséges megfelelő stratégiát. 
 
7) A kommunikációra helyezett erőteljesebb hangsúly és a vonatkozó 

költségvetés célzott felhasználása 
Miután elismerték, hogy a megfelelő kommunikációs stratégiának kulcsfontosságú szerepe 
van a program sikere szempontjából, a rendeletben határozottabban hangsúlyozni kell a 
kommunikáció szerepét. A kommunikációs tevékenységekre előirányzott pénzösszegek 
elherdálása és esetleges hűtlen kezelésük elkerülése érdekében ki kell zárni ezen alapoknak 
a Bizottság általános kommunikációs politikájára való felhasználását. 
 
8) A pénzügyi keretösszeg növelése 
Az „Európa a polgárokért” programra szánt teljes pénzügyi keretösszeg jelentős növelésére 
kell törekedni. A keretösszeg növelése annál is inkább indokoltnak tűnik, mert a 
programnak az európai „polgári nevelésben”, valamint az Unió és az uniós polgárok 
összekapcsolásában betöltött kulcsfontosságú szerepe ellenére az „Európa a polgárokért” 
program mérete más programokkal és általában az uniós költségvetéssel összehasonlítva 
elhanyagolhatónak mondható. 
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