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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 
 

CIVEX  Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisija 

CULT  Kultūras un izglītības komiteja 

DG COMM  Komunikācijas ģenerāldirektorāts 

EACEA  Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 

ECP  „Eiropa pilsoņiem” kontaktpunkts 

EESK  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

EKL  Eiropas Kopienas dibināšanas līgums 

EP  Eiropas Parlaments 

ES  Eiropas Savienība 

EUR  eiro 

JURI  Juridiskā komiteja 

LES  Līgums par Eiropas Savienību 

LESD  Līgums par Eiropas Savienības darbību 

RK  Reģionu komiteja 
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KOPSAVILKUMS 
Šī piezīme ir paredzēta, lai sniegtu īsu pārskatu un kritisku novērtējumu par 2014.–
2020. gadam ierosināto programmu „Eiropa pilsoņiem”, kuras mērķis ir sekmēt vēsturisko 
atmiņu un sabiedrisko līdzdalību Eiropā. Piezīmē ir ietvertas šādas būtiskas daļas: 
1) ievads, kurā ir aprakstītas „aktīvas pilsonības” iepriekšējās iniciatīvas un šobrīd spēkā 

esošā programma „Eiropa pilsoņiem”; 
2) Kopsavilkums Komisijas priekšlikumam par programmas „Eiropa pilsoņiem” 

atjaunošanu; 
3) īss pārskats par to, kā priekšlikumu vērtē EESK, RK un Padome, kā arī par EP 

iesaistīšanos likumdošanas procesā; 
4) ierosinātās programmas izpēte, aplūkojot tās stiprās un vājās puses; 
5) vairāki ieteikumi esošā tiesību aktu priekšlikuma pārskatīšanai. 

Attiecībā uz 1) Ievads 
Pēc Tamperes (1999. gadā) un Nicas (2000. gadā) Eiropadomes sanāksmē izteiktajiem 
aicinājumiem veidot atklātāku dialogu ar pilsonisko sabiedrību Eiropadome 2004. gada 
janvārī uzsāka pirmo Kopienas rīcības programmu aktīvas Eiropas pilsonības veicināšanai 
(Padomes Lēmums 2004/100/EK). Pēc tam, kad neizdevās projekta „Konstitūcija Eiropai” 
īstenošana, aktīvas Eiropas pilsonības veicināšanas programmu nomainīja programma 
„Eiropa pilsoņiem”, ko izveidoja ar Eiropas Parlamenta (EP) un Padomes Lēmumu 
1904/2006/EK laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ar kopējo finansējumu EUR 
215 miljoni. 
 
Lai sasniegtu šos mērķus, programmas ietvaros kopš 2006. gada ir īstenoti četri galvenie 
darbību veidi: 
 
1. darbība „Aktīvi pilsoņi Eiropai” ietver divus galvenos pasākumus, proti: 

I. pilsētu sadraudzību un sadraudzības pilsētu tīklu veidošanu ar mērķi vietējā līmenī 
izveidot sadraudzības pašvaldību saiknes, tādējādi veicinot apmaiņu un sadarbību; 

II. pilsoņu projektus un atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir atklāt inovatīvus veidus, 
kādos pilsoņi varētu līdzdarboties. 

 
2. darbība „Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā” nodrošina (strukturālu) atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un ideju ģeneratoriem, kas veido saikni starp Eiropas 
Savienību (ES) un tās pilsoņiem. 
 
3. darbība „Kopīgi Eiropai” aptver trīs pasākumu kopumus: 

I. plašas atpazīstamības pasākumus un Eiropas mēroga konferences ar mērķi sekmēt 
Eiropas iedzīvotāju piederības sajūtu vienai kopienai; 

II. pētījumus, kas ļauj labāk izprast aktīvas pilsonības koncepciju Eiropas līmenī; 
III. informēšanas un izplatīšanas instrumentus. 

 
4. darbība „Aktīva vēsturiskās atmiņas saglabāšana Eiropā” ir vērsta uz to, lai 
Eiropas līmenī aktīvi veicinātu un saglabātu vēsturisko atmiņu, jo īpaši finansējot projektus 
nacionālsociālisma un boļševisma upuru piemiņai. 
 
Programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) 2010. gadā veiktais vidusposma 
novērtējums apstiprināja programmas nozīmību un parādīja nepārprotamu pievienoto 
vērtību. Tomēr vienlaikus tika minēti vairāki trūkumi un problēmas, ieskaitot augstu 
neapmierināta pieprasījuma līmeni. Lai to novērstu, attiecībā uz iespējamo nākamo 
programmu tika piedāvāti vairāki ieteikumi, kurus var apkopot šādi: 
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1) Skaidrākas izpratnes par ES un ES piederības apziņas veicināšana, no vienas 
puses, nostiprinot saikni programmas ietvaros un, no otras puses, veidojot saikni ar 
svarīgākajiem sociālajiem jautājumiem, kā arī svarīgākajiem ES stratēģiskajiem 
mērķiem un politiskajām prioritātēm; 

2) Turpmāki uzlabojumi un pielāgojumi attiecībā uz programmas īstenošanu, 
cita starpā panākot labāku līdzsvaru attiecībā uz atbalstu lielākajām ieinteresētajām 
pusēm un maza mēroga dalībniekiem, palielinot finansējumu darbībām „Aktīva 
vēsturiskās atmiņas saglabāšana Eiropā” un „Aktīva pilsoniskā sabiedrība” un 
sekmējot pieteikumu iesniegšanas procesu; 

3) Līdzsvarotāka līdzdalība, cenšoties izlīdzināt pastāvošo ģeogrāfisko nevienlīdzību 
un panākt „grūti aizsniedzamu” grupu lielāku iesaistīšanos; 

4) Programmas atbalstīto darbību ietekmes uz politiku palielināšana un to 
atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos. 

Attiecībā uz 2) Komisijas priekšlikums par jaunu programmu 
„Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) 
„Priekšlikums Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido 
programmu „Eiropa pilsoņiem”” tika oficiāli pieņemts 2011. gada decembrī (COM(2011) 
884 galīgā redakcija). „Vēsturiskās atmiņas stiprināšana un sabiedriskās līdzdalības 
iespēju palielināšana Eiropas Savienības līmenī” (3. punkts) ir ierosinātās 
programmas galvenais mērķis. Šis vispārējais mērķis ir iedalīts divos konkrētos mērķos, 
proti: 

a) veicināt debates, pārdomas un sadarbību vēsturiskās atmiņas, Savienības 
integrācijas un vēstures jomā; 

b) pilnveidot pilsoņu izpratni un spēju līdzdarboties ES politikas veidošanas procesā un 
veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES 
līmenī. 

 
Šo mērķu sasniegšanai ir paredzētas divas galvenās programmatiskās sadaļas: 

a) Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība 
b) Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība 

 
Horizontālie pasākumi projekta rezultātu analīzei un izplatīšanai („valorizācija”) papildina 
divas minētās sadaļas, kuru ietvaros plānots atbalstīt vairākas darbības: pilsoņu 
apspriedes un pilsētu sadraudzība, atbalsts „vispārējas nozīmes Eiropas organizācijām”, kā 
arī debates un pētījumi attiecībā uz pagrieziena punktu noteikšanu Eiropas vēsturē, minot 
tikai dažas no darbībām. Šīs darbības ir pieejamas „visām ieinteresētajām pusēm, 
veicinot Eiropas integrāciju” (regulas projekta 6. pants). 
 
Attiecībā uz programmas īstenošanu (8. pants) Komisijai paredzēts pieņemt ikgadējās 
rīcības programmas, savukārt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai 
(EACEA) ir piešķirta izšķiroša loma kā galvenajai pārvaldes iestādei. Efektīvas uzraudzības 
nolūkā ir sniegti vairāki rādītāji, kas ļauj novērtēt programmas gaitu un konkrēto mērķu 
sasniegšanu (piem., projektu skaitu un rezultātu kvalitāti, tieši iesaistīto dalībnieku skaitu 
vai to pieteikumu iesniedzēju procentuālo daļu, kuri piesakās pirmo reizi). 
 
Programmai paredzētais kopējais budžets ir EUR 229 miljoni, no kuriem EUR 206 miljoni 
ir darbības apropriācijas. Atlikušie EUR 23 miljoni ir atvēlēti „administratīvajām 
apropriācijām”, kam ir pievienoti budžetā netieši iekļautie daudzgadu finanšu shēmas 
5. izdevumu kategorijā („Administrācija”) paredzētie EUR 10,423 miljoni, tādējādi palielinot 
kopējos administratīvos izdevumus līdz EUR 33,423 miljoniem. 
 
Darbības apropriācijas EUR 206 miljonu apmērā ir piešķirtas šādiem trim galvenajiem 
darbību veidiem: 
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 EUR 42,60 miljoni (20,68 %) darbībai Nr. 1 („Palielināt izpratni par vēsturisko 
atmiņu, Savienības vēsturi, identitāti un mērķi, veicinot debates, pārdomas un 
sadarbību”); 

 EUR 139,45 miljoni (67,69 %) darbībai Nr. 2 („Veicināt pilsoņu demokrātisko 
un sabiedrisko līdzdalību Savienības līmenī, pilnveidojot pilsoņu izpratni par 
Savienības politikas veidošanas procesiem un veicinot sabiedriskās iesaistīšanās un 
brīvprātīgā darba iespējas Savienības līmenī”); 

 EUR 23,95 miljoni (11,63 %) darbībai Nr. 3 („Analīze, izplatīšana un projekta 
rezultātu izmantošana”). 

Attiecībā uz 3) Priekšlikuma vērtējums EESK, RK un Padomes 
skatījumā un EP iesaistīšanās likumdošanas procesā 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) stingri atbalsta programmas 
„Eiropa pilsoņiem” turpināšanu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, vienlaikus aicinot 
EP, EESK un Reģionu Komiteju aktīvāk iesaistīties programmas izstrādē, uzraudzībā un 
izvērtēšanā (SOC/458 — EESK/2012/1583). Kā galveno problēmjautājumu attiecībā uz 
tiesību akta priekšlikumu tā pašreizējā formā EESK saskata nepietiekamu finansējumu. 
 
Arī Reģionu komiteja (RK) tiesību aktu priekšlikumam pauda vispārēju atbalstu, 
vienlaikus aicinot uz ārējo ieinteresēto pušu aktīvāku iesaistīšanos (RK 13/2012). Atšķirībā 
no EESK RK uzskata, ka Komisijas ierosinātais finansējums ir pietiekams. Ņemot vērā 
pašreizējo shēmu panākumus, tā aicina kopējā budžetā atbilstīgu daļu piešķirt pilsētu 
sadraudzības pasākumiem. 
 
Pēc Padomes Pastāvīgo pārstāvju komitejas ziņojuma 2012. gada maijā tā vienojās par 
daļēju vispārējo pieeju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu. Līdzīgi EESK un RK arī 
Padome atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un jo īpaši novērtē programmas struktūras 
vienkāršošanu. Tomēr ir ierosinātas vairākas sākotnējā priekšlikuma izmaiņas attiecībā uz 
1) darbībām, ko paredzēts finansēt programmas ietvaros, 2) piekļuvi programmai, 3) 
noteikumu īstenošanu un 4) programmas ietekmes novērtēšanas rādītājiem. 
 
Komisijas priekšlikumā kā vienīgais juridiskais pamats paredzētajai Regulai par jaunu 
programmu „Eiropa pilsoņiem” ir norādīts LESD (Līgums par Eiropas Savienības darbību) 
352. pants, tādējādi nosakot piekrišanas procedūru, kuras ietvaros EP ir tikai 
pieņemšanas vai noraidīšanas izvēle, bet tas nevar grozīt Padomes nostāju. Parlamenta 
centieni ieviest divkāršu juridisko pamatu, iekļaujot gan LESD 167. pantu, gan 352. pantu 
un tādējādi nosakot parastu likumdošanas procedūru, līdz šim bijuši veltīgi. Neraugoties uz 
to, ka Parlamenta Juridiskais dienests apgalvo citādi, Komisija un Padome uzskata, ka 
mērķis „Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība” ir saistīts ar mērķi „Demokrātiskā 
iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, tādējādi nav iespējama divkārša juridiskā pamata 
piemērošana. Tomēr Parlaments nolēma 1) piemērot „virtuālu koplēmuma procedūru”, 
sagatavojot formālu ziņojumu ar izmaiņu un grozījumu ieteikumiem, un 2) noteikt, ka tā 
galīgās versijas apstiprinājums ir atkarīgs no Padomes vēlmes vienoties par kompromisu. 

Attiecībā uz 4) Ierosinātās programmas izvērtējums 
Jēdziena „pilsonība” pamatkoncepcija: 
Komisijas priekšlikums ir balstīts uz pilsoniski republikānisku pilsonības koncepciju, 
kurā ir uzsvērta cilvēka politiskā daba un pilsonība uztverta kā aktīvs process. Lai gan 
mērķis veicināt līdzdalības kultūru vērtējams atzinīgi, viendimensionālā un pārlieku 
instrumentālā izpratne par aktīvu pilsonību un pilsoņu iesaistīšanu rada pamatu bažām. 
Šāda izpratne uzskatāmi atklājas, programmu „Eiropa pilsoņiem” pielāgojot ES politikas 
virzieniem un jo īpaši politikas veidošanas procesam. Tādējādi ES pakļauj sevi iespējamai 
kritikai, ka programma „Eiropa pilsoņiem” nav paredzēta aktīvas pilsonības bagātas un 
daudzveidīgas kultūras veicināšanai, bet gan tikai kā ES iestāžu pašreklāmas līdzeklis. 
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Programmas projekts 
Programmas projekts tā pašreizējā formā, kurā sadaļa „Vēsturiskās atmiņas saglabāšana” ir 
nepārprotami pakārtota sadaļai „Sabiedriskās līdzdalības”, šķiet nelīdzsvarots: pirmajai 
minētajai sadaļai budžetā ir piešķirti tikai aptuveni 20 % no kopējām darbības 
apropriācijām, savukārt otrajai sadaļai ir atvēlētas vairāk nekā divas trešdaļas. 
Nelīdzsvarotība vērojama arī attiecībā uz šo sadaļu galvenajiem tematiskajiem 
jautājumiem. Tas jo īpaši attiecināms uz sadaļu „Vēsturiskās atmiņas saglabāšana”, kuras 
uzmanības centrā ir gandrīz tikai Eiropas mūsdienu vēsturē pieredzēto totalitāro režīmu 
iemesli, kā arī šo režīmu upuri. Eiropas vēsturiskās atmiņas tematiskā loka sašaurināšana 
līdz nacionālsociālismam un boļševismam ne vien veicina viendimensionālu vēsturisko 
izpratni, bet arī kavē kritiska skatījuma veidošanu Eiropas sabiedrībā un neatbilst Eiropas 
integrācijas sasniegumiem, kas panākti kopš 20. gs. 40. gadiem. Tādējādi programmas 
„Eiropa pilsoņiem” sadaļas „Vēsturiskās atmiņas saglabāšana” ietvaros atbalstāmo projektu 
loks būtu jāpaplašina. Programmas otrās sadaļas projekts šķiet līdzsvarotāks 
salīdzinājumā ar pirmās sadaļas projektu, tomēr tam būtu vēlams izstrādāt sīkāku aprakstu 
par ierosināto instrumentu piemērotību formulēto mērķu sasniegšanai un par to, kādu 
pievienoto vērtību varētu radīt kāda konkrēta darbība attiecībā pret citām darbībām. 
 
Programmas vadība un pielietojums 
Pašreizējās programmas „Eiropa pilsoņiem” vadības struktūras, kuras paredzēts pārņemt 
jaunajā programmā, pēc vairāku vienkāršošanas pasākumu īstenošanas šķiet atbilstošas un 
pietiekami efektīvas. Atšķirībā no programmai „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) ierosinātās 
programmas vadības tās pielietojums šķiet nepilnīgs. Pašreizējā programmā ir panākts 
pieteikumu iesniegšanas procesa zināms uzlabojums, taču tiesību akta priekšlikumā 
nav rasti apmierinoši risinājumi divām citām vidusposma novērtējumā aplūkotajām 
problēmām: 1) lielāks līdzsvars attiecībā uz atbalstu lielākajām ieinteresētajām pusēm un 
maza mēroga dalībniekiem, 2) līdzsvarotāka līdzdalība, cenšoties izlīdzināt pastāvošo 
ģeogrāfisko nevienlīdzību un panākt „grūti aizsniedzamu” grupu lielāku iesaistīšanos. 
Galvenais šo problēmu risināšanas instruments varētu būt vērienīga komunikācijas 
stratēģija, kas ļautu visā Eiropā palielināt sabiedrības informētību par programmu un jo 
īpaši par iespējām, kas tiek nodrošinātas neinstitucionāliem pieteikumu iesniedzējiem un 
maza mēroga iniciatīvām. 
 
Budžets 
Ņemot vērā sasniedzamos vērienīgos mērķus, programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) 
finansējums šķiet nepietiekams. Budžets ne tikai nav pielīdzināms simboliskajam 
„vienam eiro uz iedzīvotāju” vai kopējai summai EUR 495 miljonu apmērā, ko cita 
starpā būtu pieprasījusi Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR), bet tas pat 
neatbilst pašreizējās programmas „Eiropa pilsoņiem” finansējumam, ja summu pielāgo 
inflācijai. Ņemot vērā šo situāciju, būtu ieteicams ievērojami palielināt finansējumu, kā 
tas ir pieprasīts arī EESK atzinumā. 

Attiecībā uz 5) Ieteikumi un secinājumi 
1) Atzinums par atjaunotās programmas vispārējo nozīmi 
Ņemot vērā pašreizējās programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) panākumus un faktu, 
ka šobrīd šī ir vienīgā programma, kas veltīta tikai sabiedriskās līdzdalības un aktīvas 
piemiņas saglabāšanas veicināšanai Eiropas līmenī, programmas turpināšana tādā vai 
citādā veidā šķiet ļoti ieteicama. Tāpēc būtu ļoti uzmanīgi jāvērtē priekšrocības un trūkumi 
attiecībā uz situāciju, kurā EP varētu pilnībā noraidīt tiesību akta priekšlikumu, pat ja 
Padome nevēlētos atbilstoši ņemt vērā iespējamos Parlamenta ierosinājumus par regulas 
projekta grozījumiem. 
 
2) Jēdziena „pilsonība” pamatkoncepcijas paplašināšana 
Šķiet, ir nepieciešams paplašināt izpratni par pilsonības jēdzienu, kas ir tiesību akta 
pamatā. Līdz šim ir valdījusi būtībā instrumentāla izpratne par pilsonības nozīmi un tās 
mērķi, pievēršoties galvenokārt ES politikas virzieniem un politikas veidošanas procesam. 
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Šāda izpratne izslēdz dažādus vērtīgus sabiedriskās līdzdalības un sabiedriskās domas 
izpausmes veidus. Arī pašu Eiropas iestāžu interesēs būtu galīgajā priekšlikumā paplašināt 
jēdziena „pilsonība” izpratni, lai nepieļautu, ka programma tiek uztverta kā ES propagandas 
instruments. 
 
3) Pašreizējās nelīdzsvarotības novēršana programmas projektā 
Lai novērstu pastāvošo nelīdzsvarotību programmas projektā un neradītu iespaidu, ka viena 
no abām tematiskajām sadaļām ir tikai otras papildinājums, būtu vajadzīgs līdzsvarotāks 
līdzekļu sadalījums. Līdz ar to tiktu arī apstiprināts EP arguments par divkārša juridiskā 
pamata piemērošanu attiecībā uz tiesību akta priekšlikumu. Turklāt nepieciešams pielāgot 
pašreizējā programmas projekta galvenos tematiskos jautājumus, jo īpaši attiecībā uz 
pirmo sadaļu („Vēsturiskās atmiņas saglabāšana”), kuras tematika un aptvertais laika 
posms būtu jāskata plašāk par nacionālsociālismu un boļševismu. 
 
4) Vidusposma novērtējuma rezultātu konsekventāka izskatīšana 
Lai gan jaunajā tiesību akta priekšlikumā vidusposma novērtējums ir ņemts vērā, tajā 
izteiktos ieteikumus būtu vēlams ievērot pārdomātāk. Tas jo īpaši attiecas uz to, lai 
izveidotu ciešāku saikni ar svarīgākajiem sociālajiem jautājumiem, kas pilsoņus tieši 
interesē, kā arī panāktu līdzsvarotāku līdzdalību programmā. 
 
5) Centralizētu pārvaldes struktūru uzturēšana, vienlaikus nostiprinot „Eiropa 

pilsoņiem” kontaktpunktus 
Salīdzinājumā ar citām programmām, ko Komisijas uzraudzībā centrāli pārvalda kāda no 
izpildaģentūrām, pašreizējo programmu „Eiropa pilsoņiem” var attiecināt uz visai efektīvām 
pārvaldes struktūrām. Nav gaidāms, ka decentralizācija varētu ļaut ietaupīt vai radīt 
jebkādus kvalitatīvus uzlabojumus. Tādēļ piemērotāka par programmas pārvaldības 
decentralizāciju šķiet „Eiropa pilsoņiem” kontaktpunktu (ECP) uzlabošana. Tādējādi 
programma „Eiropa pilsoņiem” tiktu vairāk nostiprināta atsevišķās dalībvalstīs un vienlaikus 
tiktu veicināta programmas vispārējā atpazīstamība un pieejamība. 
 
6) Programmas pielietojuma paplašināšana 
Būtu jāparedz programmas pielietojuma turpmāka paplašināšana, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķiem pilsoņiem. Šajā nolūkā būtu jāsniedz skaidri pamudinājumi maza mēroga un 
augšupējām iniciatīvām, un šādām neinstitucionālām iniciatīvām būtu jāatvēl konkrēta 
līdzekļu procentuālā daļa. Turklāt vairāk uzmanības jāpievērš „grūti aizsniedzamu” grupu 
aktīvākai iesaistīšanai — tas ir noteikts kā mērķis, kura sasniegšanai līdz šim nav izstrādāta 
atbilstoša stratēģija. 
 
7) Lielākas nozīmes piešķiršana komunikācijai un saistītā budžeta mērķtiecīga 

izmantošana 
Lai programma gūtu panākumus, atbilstošai komunikācijas stratēģijai ir izšķiroša nozīme, 
tāpēc regulā būtu konkrētāk jāuzsver komunikācijas loma. Lai nepieļautu komunikācijas 
darbībām paredzēto līdzekļu izšķērdēšanu un iespējamu piesavināšanos, būtu jāparedz 
noteikumi par Komisijas vispārējās komunikācijas politikas jomā piešķirto līdzekļu 
izmantošanu. 
 
8) Finansējuma palielināšana 
Būtu jārod iespēja ievērojami palielināt programmas „Eiropa pilsoņiem” kopējo 
finansējumu. Finansējuma palielināšana šķiet pamatota, ja programmas izšķirošo nozīmi 
Eiropas „pilsoniskās izglītības” jomā un ES saiknes veidošanā ar pilsoņiem salīdzina ar 
programmas „Eiropa pilsoņiem” finansējuma apjomu, kas ir nenozīmīgs salīdzinājumā ar 
citām programmām un ES budžetu kopumā. 
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