
 

 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS 
DIREKTORATAS 

POLITIKOS DEPARTAMENTAS B:  
STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR SANGLAUDOS POLITIKA 

 

KULTŪRA IR ŠVIETIMAS 

 

 

 

PROGRAMA „EUROPA PILIEČIAMS“ 
(2014–2020) 

 

PRANEŠIMAS 

 

Santrauka 

Šiame pranešime siekiama pateikti trumpą siūlomos 2014–2020 m. programos 
„Europa piliečiams“, kurios tikslas – išsaugoti atminimą ir didinti piliečių 
dalyvavimą Europoje, apžvalgą ir ją kritiškai įvertinti. Remiantis ankstesnių 
Europos lygmeniu vykdytų aktyvaus pilietiškumo iniciatyvų ir šiuo metu 
įgyvendinamos programos „Europa piliečiams“ metmenimis, nagrinėjamos naujojo 
Komisijos pasiūlymo ištakos, turinys ir kitų ES institucijų bei suinteresuotųjų 
subjektų pateiktas vertinimas. Taip pat nagrinėjami atitinkami pranašumai ir 
trūkumai ir pateikiamos rekomendacijos, į kurias reikėtų atsižvelgti persvarstant šį 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. 

 
IP/B/CULT/NT/2012-001 2012 m. rugsėjo mėn. 

PE 495.822 LT 



Šį dokumentą užsakė Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komitetas. 
 
 
AUTORIUS 
 
Markus J. Prutsch 
Europos Parlamentas 
Politikos departamentas b: struktūrinės paramos ir sanglaudos politika 
B-1047 Briuselis  
E. paštas: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDAKTORIUS 
 
Lyna Pärt 
 
 
KALBOS 
 
Originalas: EN 
Vertimas: DE, FR 
 
 
APIE LEIDĖJĄ 
 
Norėdami susisiekti su teminiu skyriumi arba užsisakyti jo mėnesinį naujienlaiškį, rašykite 
adresu poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Rankraštis užbaigtas 2012 m. rugsėjo mėn. 
Briuselis, © Europos Sąjunga, 2012 m. 
 
Šį dokumentą galima rasti internete adresu:  
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ATSAKOMYBĖ 
 
Už šiame dokumente išreikštas nuomones atsako tik autorius ir jos nebūtinai atitinka 
oficialią Europos Parlamento poziciją. 
 
Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš anksto 
informavus apie tai leidėją ir jam nusiuntus kopiją. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Programa „Europa piliečiams“ (2014–2020) 
___________________________________________________________________________________________ 

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

CIVEX  Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisija 

CULT  Kultūros ir švietimo komitetas 

DG COMM  Komunikacijos generalinis direktoratas 

EACEA  Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga 

EBS  Europos bendrijos steigimo sutartis 

EESRK  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 

EP  Europos Parlamentas 

EPP  Programos „Europa piliečiams“ punktas 

ES  Europos Sąjunga 

ESS  Europos Sąjungos sutartis 

EUR  Euro 

JURI  Teisės reikalų komitetas 

RK  Regionų komitetas 

SESV  Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

 

3 



B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika 
_________________________________________________________________________________ 

 

SANTRAUKA 
Šiame pranešime siekiama pateikti trumpą siūlomos 2014–2020 m. programos „Europa 
piliečiams“, kurios tikslas – išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimą Europoje, 
apžvalgą ir ją kritiškai įvertinti. Pranešimą sudaro šios dalys: 
1) įvadas, kuriame apžvelgiamos ankstesnės aktyvaus pilietiškumo iniciatyvos ir šiuo metu 

įgyvendinama programa „Europa piliečiams“; 
2) Komisijos pasiūlymo dėl atnaujintos programos „Europa piliečiams“ santrauka; 
3) trumpa Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Tarybos 

pasiūlymo vertinimo, taip pat Europos Parlamento dalyvavimo priimant šį teisės aktą 
apžvalga; 

4) siūlomos programos nagrinėjimas įvertinant jos pranašumus ir trūkumus ir 
5) rekomendacijos, į kurias reikėtų atsižvelgti persvarstant dabartinį pasiūlymą dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto. 

1 dalis. Įvadas 
2004 m. sausio mėn. po Europos Vadovų Tarybos raginimų per Tamperės (1999) ir Nicos 
(2000) susitikimus pradėti atviresnį dialogą su pilietine visuomene Europos Vadovų Taryba 
pradėjo įgyvendinti pirmą Bendrijos veiksmų programą, skirtą aktyviam Europos 
pilietiškumui skatinti (Tarybos sprendimas 2004/100/EB). Nepavykus įgyvendinti 
Konstitucijos Europai projekto, Europos aktyvaus pilietiškumo iniciatyvą pakeitė 2007–
2013 m. programa „Europa piliečiams“, pradėta įgyvendinti Europos Parlamento (EP) ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1904/2006/EB, jai skiriamas bendras 215 mln. EUR finansinis 
paketas. 
 
Siekiant užsibrėžtų tikslų, nuo 2006 m. įgyvendinant šią programą buvo imamasi keturių 
pagrindinių grupių veiksmų. 
 
1 veiksmas. „Aktyvių piliečių Europa“ – apima dvi pagrindines priemones: 

I. miestų giminiavimąsi ir susigiminiavusių miestų tinklų kūrimą, siekiant vietos 
lygmeniu užmegzti susigiminiavusių miestų savivaldybių ryšius ir taip skatinti keistis 
patirtimi ir bendradarbiauti; 

II. piliečių projektus ir paramos priemones, išnagrinėjant naujoviškus piliečių 
dalyvavimo būdus. 

 
2 veiksmas. „Aktyvi Europos pilietinė visuomenė“ – šiuo veiksmu (struktūrinė) 
parama teikiama pilietinės visuomenės organizacijoms ir moksliniams idėjų institutams, 
kuriuose piliečiai susiejami su Europos Sąjunga (ES). 
 
3 veiksmas. „Kartu Europos labui“ – apima tris priemonių rinkinius: 

I. didelės svarbos renginius ir visos Europos masto konferencijas, skirtus europiečių 
priklausymo tai pačiai bendruomenei jausmui ugdyti; 

II. tyrimus, padedančius geriau suvokti aktyvų pilietiškumą Europos lygmeniu; 
III. informavimo ir sklaidos priemones. 

 
4 veiksmas. „Gyva Europos atmintis“ – šiuo veiksmu siekiama skatinti ir išsaugoti 
aktyvų Europos įvykių atminimą, ypač finansuojant projektus, skirtus nukentėjusiesiems 
nuo nacionalinio socializmo ir bolševizmo atminti. 
 
2010 m. atlikus 2007–2013 m. programos „Europa piliečiams“ laikotarpio vidurio 
vertinimą, patvirtinta šios programos svarba ir nustatyta, kad ji duoda aiškią papildomą 
naudą. Vis dėlto kartu nurodyti keli šios programos trūkumai ir įgyvendinimo problemos, 
įskaitant tai, kad nepatenkinama nemaža dalis poreikių. Siekiant pašalinti nustatytus 
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trūkumus, pateikta nemažai galimai tolesnei programai skirtų rekomendacijų, kurias būtų 
galima apibendrinti taip: 

1) siekti geresnio supratimo ir atsakomybės Europos Sąjungoje stiprinant šios 
programos ir didžiausių socialinių problemų bei pagrindinių Europos Sąjungos 
strateginių tikslų ir politinių prioritetų sąsajas; 

2) toliau gerinti ir pritaikyti šios programos įgyvendinimą, be kita ko, pasiekiant 
geresnę paramos teikimo didiesiems suinteresuotiesiems subjektams ir mažesniems 
dalyviams pusiausvyrą, didinant priemonėms „Gyva Europos atmintis“ ir „Aktyvi 
pilietinė visuomenė“ skiriamą finansavimą ir supaprastinant paraiškų teikimo 
procedūras; 

3) siekti didesnės dalyvavimo pusiausvyros stengiantis panaikinti esamus 
geografinius skirtumus ir kartu didinti vadinamųjų sunkiai pasiekiamų visuomenės 
grupių dalyvavimą; 

4) didinti pagal šią programą remiamos veiklos politinį poveikį ir poveikį 
žiniasklaidai. 

2 dalis. Komisijos pasiūlymas dėl naujos programos „Europa 
piliečiams“ (2014–2020) 
2011 m. gruodžio mėn. oficialiai patvirtintas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (COM(2011) 884 final). 
Siūlomoje programoje siekis „labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių gebėjimus 
dalyvauti Sąjungos lygmeniu“ (p. 3) apibrėžtas kaip pagrindinis jos tikslas. Šis 
bendrasis tikslas skiriamas į du konkrečius tikslus, t. y.: 

a) skatinti diskusijas ir apmąstymus atminimo, Sąjungos integracijos ir istorijos 
temomis, taip pat bendradarbiavimą šiose srityse; 

b) plėtoti piliečių suvokimą ir gebėjimus dalyvauti ES politinių sprendimų priėmimo 
procese, sudaryti sąlygas solidarumui, visuomenės įsipareigojimui ir savanoriškai 
veiklai Europos Sąjungos lygmeniu. 

 
Šiems tikslams pasiekti numatytos dvi pagrindinės paprogramės: 

a) Atminimas ir Europos pilietiškumas, 
b) Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas. 

 
Šios dvi paprogramės papildytos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais siekiama analizuoti ir 
skleisti projektų rezultatus (rezultatų panaudojimas), be to, pagal jas planuojama remti 
įvairią veiklą, pvz., piliečių susitikimus ir miestų giminiavimąsi, paramą visuotinės 
europinės svarbos organizacijoms, diskusijas ir tyrimus, susijusius su svarbiais Europos 
istorijos įvykiais, ir kt. Reglamento projekto 6 straipsnyje tvirtinama, kad ši veikla 
prieinama „visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims“. 
 
Kalbant apie šios programos įgyvendinimą (8 straipsnis), numatyta, kad Komisija tvirtins 
metines darbo programas, ir patvirtinta, kad Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomoji  įstaiga (EACEA) bus pagrindinė valdymo institucija. Siekiant sudaryti sąlygas 
veiksmingai stebėsenai, nustatyta nemažai rodiklių (pvz., projektų skaičius ir rezultatų 
kokybė, tiesiogiai įtrauktų dalyvių skaičius arba pirmą kartą teikiančių paraiškas dalyvių 
procentas), pagal kuriuos bus vertinama šios programos pažanga ir konkrečių tikslų 
pasiekimo lygis. 
 
Bendras šiai programai įgyvendinti numatytas biudžetas yra 229 mln. EUR, iš kurių 
206 mln. EUR yra veiklos asignavimai. Likusi 23 mln. EUR suma atidėta „administracinio 
pobūdžio asignavimams“, prie jos pridėta dar 10,423 mln. EUR; pastaroji suma ne tiesiogiai 
įtraukta į biudžetą, o rezervuota daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje 
(„Administravimas“), taigi bendroms administracinėms išlaidoms skirta suma padidėja 
iki 33,423 mln. EUR. 
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Kalbant apie veiklos asignavimus, trims pagrindiniams konkretiesiems programos tikslams 
iš viso paskirstyta 206 mln. EUR: 

 pirmajam konkrečiajam tikslui („skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos 
istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant diskusijas, skatinant mąstyti ir kurti 
tinklus“) – 42,60 mln. EUR (20,68 proc.); 

 antrajam konkrečiajam tikslui („skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės 
dalyvavimą Sąjungos lygmeniu gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos 
politinių sprendimų priėmimo procesą ir didinant visuomenės dalyvavimo ir 
savanoriškos veiklos Sąjungos lygmeniu galimybes“) – 139,45 mln. EUR 
(67,69 proc.); 

 trečiajam konkrečiajam tikslui („projektų rezultatų analizė, sklaida ir 
panaudojimas“) – 23,95 mln. EUR (11,63 proc.). 

3 dalis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų 
komiteto ir Tarybos pasiūlymo vertinimas ir Europos Parlamento 
dalyvavimas priimant šį teisės aktą 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) itin palankiai vertina 
ketinimą toliau įgyvendinti programą „Europa piliečiams“ remiantis Komisijos pateiktu 
pasiūlymu ir kartu ragina užtikrinti aktyvesnį Europos Parlamento, EESRK ir Regionų 
komiteto dalyvavimą rengiant ir prižiūrint šią programą ir vertinant jos rezultatus 
(SOC/458 – EESC/2012/1583). Svarbiausias EESRK nerimą keliantis dalykas, susijęs su 
dabartiniu pasiūlymu dėl šio teisėkūros procedūra priimamo akto, yra nepakankamas 
finansinis paketas. 
 
Regionų komitetas (RK) taip pat pareiškė bendrą paramą šiam pasiūlymui dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto ir paragino užtikrinti aktyvesnį išorės suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą (CoR 13/2012). Skirtingai nei EESRK, RK mano, kad Komisijos siūlomas 
finansinis paketas yra pakankamas. Atsižvelgdamas į tai, kad dabartinė programų struktūra 
yra veiksminga, Regionų komitetas ragina nemažą viso šios programos biudžeto dalį skirti 
miestų giminiavimosi veiklai. 
 
2012 m. gegužės mėn. Taryba po savo Nuolatinių atstovų komiteto parengto pranešimo 
patvirtino iš dalies bendrą požiūrį į Komisijos pateiktą pasiūlymą. Kaip ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, Taryba palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą ir visų pirma itin pritaria sumanymui supaprastinti šios programos 
struktūrą. Vis dėlto pateikti keli pradinio pasiūlymo pakeitimai, susiję su: 1) veikla, kuri 
bus finansuojama pagal šią programą, 2) galimybėmis dalyvauti programoje, 3) programos 
įgyvendinimo nuostatomis ir 4) šios programos poveikio vertinimo rodikliais. 
 
Komisijos pasiūlyme teigiama, kad SESV (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo) 
352 straipsnis yra vienintelis numatyto naujos programos „Europa piliečiams“ 
reglamento teisinis pagrindas, todėl taikoma pritarimo procedūra, pagal kurią Europos 
Parlamentas gali tik pritarti Tarybos pozicijai arba ją atmesti; EP negali iš dalies keisti 
Tarybos pozicijos. Parlamento pastangos teisinį pagrindą pakeisti į dvigubą (į SESV 167 ir 
352 straipsnius) ir taip taikyti įprastą teisėkūros procedūrą iki šiol nedavė jokių rezultatų. 
Komisija ir Taryba, nepaisydamos kitokių Parlamento Teisės tarnybos argumentų, mano, 
kad paprogramės „Atminimas ir Europos pilietiškumas“ tikslas susijęs su paprogramės 
„Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ tikslu, todėl draudžiama taikyti 
dvigubą teisinį pagrindą. Vis dėlto Parlamentas nusprendė: 1) pradėti faktinę bendro 
sprendimo procedūrą, t. y. parengti oficialų pranešimą, įskaitant rekomendacijas dėl 
pakeitimų ir pakeitimus, ir 2) galutiniam dokumento variantui pritarti tik jeigu Taryba bus 
pasirengusi siekti kompromiso. 
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4 dalis. Siūlomos programos vertinimas 
Pagrindinė „pilietiškumo“ sąvoka 
Komisijos pasiūlymas grindžiamas piliečių ir respublikos pilietiškumo samprata, pagal 
kurią pabrėžiama politinė žmogaus prigimtis, o pilietiškumas vertinamas kaip aktyvus 
procesas. Nors tikslas ugdyti dalyvavimo kultūrą yra palankiai vertintinas dalykas, nerimą 
kelia vienmatis aktyvaus pilietiškumo ir piliečių dalyvavimo suvokimas perdėtai laikant 
juos pagalbiniais aspektais. Ši samprata akivaizdi pritaikant visą programą „Europa 
piliečiams“ prie Europos Sąjungos politikos krypčių ir ypač prie politikos formavimo 
proceso. Europos Sąjungą galima kritikuoti, kad, įgyvendinant programą „Europa 
piliečiams“, galiausiai buvo siekiama ne ugdyti turtingą ir įvairialypę aktyvaus pilietiškumo 
kultūrą, o tik parodyti ES institucijų veiklą. 
 
Programos struktūra 
Dabartinė programos struktūra, atrodo, nėra simetrinė – paprogramė „Atminimas“ 
akivaizdžiai laikoma ne tokia svarbia kaip paprogramė „Piliečių dalyvavimas“ (pirmajai 
paprogramei numatyta skirti tik apie 20 proc. visų veiklos asignavimų, o antrajai – daugiau 
kaip du trečdalius). Pusiausvyros trūksta ir vertinant šių dviejų paprogramių teminius 
prioritetus. Visų pirma tai pasakytina apie paprogramę „Atminimas“, kurioje iš esmės 
daugiausia dėmesio skiriama tik Europos šiuolaikinės istorijos totalitarinių režimų 
priežastims ir nukentėjusiems nuo šių režimų asmenims. Europos atminimo srityje 
apsiribojant tik nacionaliniu socializmu ir bolševizmu, ne tik skatinamas vienmatis istorijos 
supratimas, bet ir trukdoma kurti kritišką Europos visuomenę, be to, visapusiškai 
neatskleidžiami nuo praėjusio amžiaus penktojo dešimtmečio pabaigos pasiekti Europos 
integracijos laimėjimai. Todėl reikėtų išplėsti projektų, kurie bus remiami pagal programos 
„Europa piliečiams“ paprogramę „Atminimas“, grupės ribas. Programos „Europa piliečiams“ 
antrosios paprogramės modelis atrodo esąs labiau suderintas nei pirmosios, tačiau, 
nepaisant to, ir šiuo atveju būtų naudinga išsamiau nustatyti siūlomų priemonių tinkamumą 
užsibrėžtiems tikslams pasiekti ir atitinkamą papildomą naudą, kurią tam tikri konkretūs 
veiksmai, palyginti su kitais, galėtų duoti. 
 
Programos valdymas ir galimybės ją naudoti 
Įgyvendinus nemažai supaprastinimo priemonių, dabartinės programos „Europa piliečiams“ 
valdymo struktūra, kuri numatyta įdiegti įgyvendinant naująją programą, atrodo, yra 
tinkama ir gana veiksminga. Kitaip nei pasiūlytas 2014–2020 m. programos „Europa 
piliečiams“ valdymas, šios programos naudojimo galimybės atrodo yra ribotos. 
Dabartinės programos paraiškų teikimo procedūrų srityje neabejotinai padaryta tam 
tikra pažanga, tačiau šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nepateikta 
tinkamų sprendimų dėl kitų dviejų atliekant laikotarpio vidurio vertinimą iškeltų problemų: 
1) kaip užtikrinti geresnę paramos teikimo didiesiems suinteresuotiesiems subjektams ir 
mažesniems dalyviams pusiausvyrą ir 2) kaip pasiekti didesnę dalyvavimo pusiausvyrą 
geografinių skirtumų panaikinimo ir vadinamųjų sunkiai pasiekiamų visuomenės grupių 
dalyvavimo didinimo požiūriais. Pagrindinė šių problemų sprendimo priemonė ko gero 
galėtų būti plataus užmojo komunikacijos strategija, pagal kurią visoje Europoje būtų 
didinamas visuomenės informuotumas apie šią programą ir ypač apie neinstituciniams 
paraiškų teikėjams suteikiamas galimybes bei nedidelio masto iniciatyvas. 
 
Biudžetas 
Atsižvelgiant į plataus užmojo tikslus, kuriuos užsibrėžta pasiekti, 2014–2020 m. programai 
„Europa piliečiams“ skirtas finansinis paketas atrodo esąs nepakankamas. Skiriant 
biudžetą ne tik nepavyko priartėti prie simbolinio principo „vienas euras vienam 
piliečiui“ (arba iš viso skirti 495 mln. EUR, kurių prašė, be kitų, Europos municipalitetų ir 
regionų taryba (CEMR); jei suma bus pakoreguota atsižvelgiant į infliaciją, šios programos 
biudžetas net neatitinka dabartinei programai „Europa piliečiams“ skirto finansinio paketo. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, gerokai padidintas finansinis paketas, kaip to buvo 
reikalauta ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje, būtų itin 
palankiai vertintinas dalykas. 
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5 dalis. Rekomendacijos ir išvados 
1) Pripažinti bendrą atnaujintos programos svarbą 
Atsižvelgiant į dabartinės (2007–2013) programos „Europa piliečiams“ veiksmingumą ir į 
tai, kad šiuo metu ji yra vienintelė programa, skirta piliečių dalyvavimui skatinti ir gyvajai 
atminčiai Europos mastu išsaugoti, labai svarbu vienaip ar kitaip ją toliau įgyvendinti. 
Todėl, net jei Taryba atsisakys tinkamai atsižvelgti į galimus Parlamento pasiūlymus iš 
dalies pakeisti reglamento projektą, reikia itin atidžiai apsvarstyti šio pasiūlymo dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto visapusio atmetimo Europos Parlamente pranašumus ir 
trūkumus. 
 
2) Išplėsti pagrindinę „pilietiškumo“ sąvoką 
Atrodo, būtina išplėsti „pilietiškumo“ sampratą, kuria grindžiamas šis pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto. Iki šiol labiausiai paplitusi iš esmės pagalbinė 
pilietiškumo reikšmės ir jo objekto samprata, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama ES 
politikos kryptims ir politinių sprendimų priėmimo procesui. Vadovaujantis tokiu supratimu 
neatsižvelgiama į galimą įvairių piliečių dalyvavimo ir visuomeniškumo formų naudą. 
Galutiniame pasiūlyme suteikti galimybę daugiau išplėtoti „pilietiškumo“ reikšmę būtų 
naudinga ir pačioms Europos Sąjungos institucijoms, nes ši programa nebūtų vertinama 
kaip Europos Sąjungos propagandos priemonė. 
 
3) Panaikinti esamus programos struktūros pusiausvyros sutrikimus 
Siekiant panaikinti esamus programos struktūros pusiausvyros sutrikimus ir išvengti 
įspūdžio, kad viena iš dviejų teminių paprogramių yra tik kitos papildymas, reikėtų užtikrinti 
labiau suderintą lėšų paskirstymą. Tokiais pokyčiais taip pat būtų galima pagrįsti Europos 
Parlamento argumentą šiam pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto taikyti 
dvigubą teisinį pagrindą. Be to, dėl dabartinės programos struktūros reikia geriau suderinti 
teminius prioritetus, ypač pirmojoje paprogramėje („Atminimas“), kur dalyko ir laikotarpio 
ribas reikėtų išplėsti neapsiribojant vien nacionaliniu socializmu ir bolševizmu. 
 
4) Nuosekliau atsižvelgti į laikotarpio vidurio vertinimo rezultatus 
Nors laikotarpio vidurio vertinimas turėjo įtakos naujajam pasiūlymui dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, pageidautina supratingiau atsižvelgti į jame pateiktus 
pasiūlymus. Visų pirma tai pasakytina apie sąsajų su didžiausiomis socialinėmis 
problemomis, kurios, piliečių manymu, yra tiesioginis jų interesas, stiprinimą ir didesnės 
dalyvavimo šioje programoje pusiausvyros užtikrinimą. 
 
5) Išlaikyti centralizuoto valdymo struktūrą kartu stiprinant programos „Europa 

piliečiams“ punktus 
Palyginti su kitomis Komisijos prižiūrimų vykdomųjų įstaigų centralizuotai 
administruojamomis programomis, dabartinė programa „Europa piliečiams“ gali būti 
laikoma gana veiksmingai valdoma struktūra. Nesitikima, kad decentralizacija padėtų 
sutaupyti lėšų, be to, nėra įrodymų, kad dėl to pagerėtų jos kokybė. Tačiau programos 
„Europa piliečiams“ punktų (EPP) atnaujinimas, ko gero, būtų perspektyvesnis žingsnis nei 
programos valdymo decentralizavimas. Tai padėtų sustiprinti programos „Europa 
piliečiams“ įtvirtinimo kai kuriose valstybėse narėse procesą ir kartu užtikrintų didesnį 
bendrą šios programos žinomumą ir prieinamumą. 
 
6) Didinti naudojimosi programa galimybes 
Reikėtų numatyti būdus, kaip suteikti daugiau galimybių pasinaudoti būsima programa, 
ypač pavieniams piliečiams. Siekiant šio tikslo, reikėtų aiškiai skatinti įgyvendinti nedidelio 
masto ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas iniciatyvas, o tam tikra lėšų dalis galėtų 
būti atidėta tokioms neinstitucinėms iniciatyvos įgyvendinti. Be to, daugiau dėmesio reikia 
skirti aktyvesniam vadinamųjų sunkiai pasiekiamų visuomenės grupių dalyvavimui – šis 
siekis paskelbtas tikslu, tačiau iki šiol nėra atitinkamos strategijos jam pasiekti. 
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7) Daugiau dėmesio skirti komunikacijai ir tikslingesniam susijusio biudžeto lėšų 
naudojimui 

Pripažįstant, kad norint sėkmingai įgyvendinti šią programą labai svarbu laikytis tinkamos 
komunikacijos strategijos, šiame reglamente reikėtų ryžtingiau pabrėžti komunikacijos 
vaidmenį. Siekiant išvengti bet kokio komunikacijos veiklai skirtų lėšų iššvaistymo ir galimo 
neteisėto jų pasisavinimo, reikėtų neleisti jų naudoti įgyvendinant bendrą Komisijos 
komunikacijos politiką. 
 
8) Didinti finansinį paketą 
Reikėtų siekti gerokai padidinti programai „Europa piliečiams“ skirtą bendrą finansinį 
paketą. Toks lėšų padidinimas, ko gero, būtų pateisinamas, jeigu pagrindinis programos 
vaidmuo, kurį ji atlieka šviesdama Europos piliečius ir priartindama Europos Sąjungą prie 
savo piliečių, būtų susietas su programos „Europa piliečiams“ apimtimi, kuri, palyginti su 
kitomis programomis ir apskritai ES biudžetu, yra nedidelė. 
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