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POVZETEK 
To obvestilo vsebuje jedrnat pregled in kritično oceno predlaganega programa „Evropa za 
državljane“ za obdobje 2014–2020, ki naj bi prispeval k obujanju spomina in državljanski 
udeležbi v Evropi. Obvestilo sestavljajo: 
1) uvod, ki opisuje pretekle pobude za aktivno državljanstvo in trenutno veljavni program 

„Evropa za državljane“; 
2) povzetek predloga Komisije za obnovljeni program „Evropa za državljane“; 
3) kratek pregled odziva Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Sveta 

na predlog, pa tudi zakonodajnega udejstvovanja Evropskega parlamenta; 
4) pregled prednosti in slabosti predlaganega programa; ter 
5) priporočila za revizijo obstoječega zakonodajnega predloga. 

1. Uvod 
Potem ko je Evropski svet v Tampereju (1999) in Nici (2000) pozval k bolj odprtemu 
dialogu s civilno družbo, je januarja 2004 začel izvajati prvi akcijski program Skupnosti za 
spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (Sklep Sveta 2004/100/ES). Ko je projekt 
ustave za Evropo spodletel, je bil program aktivnega državljanstva nadomeščen s 
programom „Evropa za državljane“, uvedenim s Sklepom 1904/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta za obdobje 2007–2013 s skupnim proračunom 215 milijonov EUR. 
 
V okviru programa so se od leta 2006 izvajale štiri vrste ukrepov, da bi uresničili 
programske cilje: 
 
1. ukrep: „Aktivni državljani za Evropo“ z dvema glavnima podukrepoma, ki sta: 

I. pobratenje mest in njihovo vključevanje v mreže, namenjeno tkanju vezi na lokalni 
ravni med pobratenimi občinami za pospeševanje izmenjave in sodelovanja; 

II. projekti državljanov in podporni ukrepi za iskanje inovativnih načinov udeležbe 
državljanov. 

 
2. ukrep: „Aktivna civilna družba v Evropi“ za (strukturno) podporo organizacijam 
civilne družbe in skupinam strokovnjakov, ki povezujejo državljane in Evropsko unijo (EU). 
 
3. ukrep: „Skupaj za Evropo“ s tremi sklopi podukrepov, ki so: 

I. prepoznavni dogodki in vseevropske konference za krepitev občutka pripadnosti isti 
skupnosti med Evropejci; 

II. študije, ki omogočajo boljše razumevanje aktivnega državljanstva na evropski ravni; 
III. orodja za informiranje in razširjanje informacij. 

 
4. ukrep: „Aktivno evropsko spominjanje“ za spodbujanje in ohranjanje aktivnega 
evropskega spomina, zlasti s sponzoriranjem projektov v spomin žrtev nacionalnega 
socializma in boljševizma. 
 
Vmesna ocena programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013, opravljena 
leta 2010, je potrdila pomembnost programa in njegovo nedvomno dodano vrednost. Kljub 
vsemu je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti in težav, med drugim dejstvo, da 
povpraševanju v veliko primerih ni bilo zadoščeno. Da bi te težave v morebitnem novem 
programu odpravili, je bilo oblikovanih nekaj priporočil: 

1) Doseči je treba boljše razumevanje in občutek pripadnosti EU s tesnejšim 
povezovanjem programa na eni strani ter glavnih družbenih problemov in glavnih 
strateških ciljev in političnih prednostnih nalog EU na drugi strani. 

2) Izboljšati in prilagoditi je treba izvajanje programa, med drugim z iskanjem 
boljšega ravnovesja med podporo glavnih interesnih skupin in manjših udeležencev, 
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povečanjem finančnih sredstev za aktivno evropsko spominjanje in delovanje 
aktivne civilne družbe ter poenostavitvijo postopka za oddajo vlog. 

3) Doseči je treba bolj uravnoteženo udeležbo z iskanjem protiuteži geografskim 
razlikam in pritegnitvijo težko dosegljivih skupin. 

4) Povečati je treba odmevnost dejavnosti, ki jih podpira program, v politiki in 
medijih. 

2. Predlog Komisije za novi program „Evropa za državljane“ (2014–
2020) 
Predlog uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 je 
bil uradno sprejet decembra 2011 (COM(2011)884 final). „Krepitev spomina in 
zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije“ (str. 3) je glavni cilj predlaganega 
programa. Ta splošni cilj je razčlenjen na dva specifična cilja: 

a) spodbujanje razprave, razmišljanja in sodelovanja glede spomina, povezovanja 
Unije in njene zgodovine; 

b) razvoj razumevanja pri državljanih in njihove zmožnosti sodelovanja v procesu 
oblikovanja politik Unije ter razvoj priložnosti za solidarnost, družbeno delovanje in 
prostovoljstvo na ravni Unije. 

 
Za izpolnitev teh ciljev sta predvidena dva osrednja programska sklopa: 

a) Spomin in evropsko državljanstvo 
b) Demokratično delovanje in državljanska udeležba 

 
Ta dva sklopa dopolnjujejo horizontalne dejavnosti za analizo in razširjanje rezultatov 
projekta (vrednotenje), v okviru katerih je načrtovanih več ukrepov: srečanja 
državljanov in pobratenje mest, podpora organizacijam v „splošnem evropskem interesu“ 
ter razprave in študije o pomembnih dogodkih v evropski zgodovini, če jih navedemo le 
nekaj. V teh ukrepih lahko sodelujejo „vse zainteresirane strani, ki spodbujajo 
evropsko povezovanje“ (člen 6 predloga uredbe). 
 
Kar zadeva izvajanje programa (člen 8), naj bi Komisija sprejela letne delovne programe, 
vloga Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) kot 
glavnega upravljavskega organa pa je potrjena. Da bo mogoče učinkovito spremljanje, so 
opredeljeni številni kazalniki, na osnovi katerih bo mogoče izmeriti napredek programa in 
uresničevanje njegovih specifičnih ciljev (tj. število projektov in kakovost rezultatov, število 
neposredno udeleženih in odstotek novih prosilcev). 
 
Skupni proračun za program znaša 229 milijonov EUR, od česar je 206 milijonov EUR 
predvidenih za odobritve za poslovanje. Preostalih 23 milijonov EUR naj bi porabili za 
„odobritve upravne narave“, k čemur je treba dodati še 10,423 milijona EUR, ki ni 
neposredno vključenih v proračun, temveč je posebej predvidenih v razdelku 5 večletnega 
finančnega okvira (uprava), kar pomeni, da bodo skupni upravni odhodki znašali 
33,423 milijona EUR. 
 
206 milijonov EUR za odobritve za poslovanje bo porazdeljenih med tri glavne ukrepe, in 
sicer takole: 

 42,60 milijona EUR (20,68 %) bo namenjenih 1. ukrepu („večja ozaveščenost o 
spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, 
refleksije in mreženja“); 

 139,45 milijona EUR (67,69 %) bo porabljenih za 2. ukrep („spodbujanje 
demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem 
razumevanja državljanov postopka oblikovanja politik Unije in spodbujanjem 
priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije“); 

 23,95 milijona EUR (11,63 %) bo predvidenih za 3. ukrep („analiza, razširjanje 
in vrednotenje rezultatov projektov“). 
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3. Odziv Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in 
Sveta na predlog ter zakonodajno udejstvovanje EP 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je močno naklonjen nadaljevanju programa 
„Evropa za državljane“ na osnovi predloga Komisije, poziva pa k večji udeležbi EP, EESO 
in Odbora regij pri določanju okvira, spremljanju in vrednotenju programa (SOC/458 – 
EESC/2012/1583). Njegov glavni zadržek glede zakonodajnega predloga je, da je v sedanji 
obliki za program predvidenega premalo denarja. 
 
Odbor regij (OR) zakonodajni predlog v splošnem prav tako podpira, poziva pa k večji 
udeležbi zunanjih interesnih skupin (CoR 13/2012). V nasprotju z EESO meni, da je 
Komisija predvidela dovolj finančnih sredstev. Glede na uspeh obstoječih programov 
poziva, da se dobršen delež celotnega proračuna nameni za pobratenje mest. 
 
Na podlagi poročila Odbora stalnih predstavnikov je Svet maja 2012 sprejel delni splošni 
pristop k predlogu Komisije. Podobno kot EESO in Odbor regij ta predlog pozdravlja in 
odobrava zlasti poenostavitev programske strukture. Kljub temu predlaga nekaj 
sprememb prvotnega predloga v zvezi z 1) dejavnostmi, ki se bodo financirale po 
programu, 2) dostopnostjo programa, 3) izvedbenimi določbami in 4) kazalniki za merjenje 
učinka programa. 
 
V predlogu Komisije je kot edina pravna podlaga za predvideno uredbo o novem 
programu „Evropa za državljane“ naveden člen 352 PDEU (Pogodba o delovanju Evropske 
unije), kar pomeni, da lahko Parlament v postopku odobritve stališče Sveta samo sprejme 
ali zavrne, ne more pa ga spreminjati. Prizadevanja Parlamenta za spremembo pravne 
podlage, da bi zajemala člen 167 in člen 352 PDEU, kar pomeni, da bi se uporabil redni 
zakonodajni postopek, so bila doslej neuspešna. V nasprotju s stališčem pravne službe 
Parlamenta Komisija in Svet trdita, da je cilj spomina in evropskega državljanstva podrejen 
cilju demokratičnega delovanja in državljanske udeležbe, zato dvojna pravna podlaga ne bi 
smela biti uporabljena. Parlament je kljub temu sklenil, da bo 1) deloval po „navideznem 
postopku soodločanja“ in pripravil uradno poročilo s priporočili in predlogi sprememb ter 2) 
odobritev končne različice pogojeval s tem, ali bo Svet pripravljen na kompromis. 

4. Vrednotenje predlaganega programa 
Temeljni koncept „državljanstva“ 
Predlog Komisije temelji na civilno-republikanskem pojmu državljanstva, ki poudarja 
človekovo politično naravo in državljanstvo vidi kot dejaven proces. Čeprav je treba 
prizadevanje za kulturo udeležbe pozdraviti, enodimenzionalna in preveč na uporabni 
vidik osredotočena predstava o tem, kaj aktivno državljanstvo in državljanska udeležba 
sploh sta, zbuja pomisleke. To se kaže v tem, da je celotni program „Evropa za državljane“ 
prilagojen politikam EU in zlasti procesu oblikovanja politik. S tem se EU izpostavlja 
morebitnim kritikam, da ta program navsezadnje ni namenjen spodbujanju bogate in 
raznolike kulture aktivnega državljanstva, temveč je mišljen bolj kot orodje, s katerim 
institucije EU same sebe postavljajo v ospredje. 
 
Zasnova programa 
Zasnova programa v trenutni obliki je nesimetrična, pri čemer je sklop spominjanja očitno 
podrejen sklopu državljanske udeležbe: za prvega je predvidenih samo približno 20 % vseh 
odobritev za poslovanje, več kot dve tretjini pa sta namenjeni drugemu. Neravnovesje je 
mogoče opaziti tudi pri tematski usmeritvi sklopov. To velja zlasti za sklop spominjanja, 
v katerem je skoraj vsa pozornost posvečena vzrokom totalitarnih režimov v sodobni 
evropski zgodovini in njihovim žrtvam. Omejevanje evropskega spomina na nacionalni 
socializem in boljševizem ne vodi samo k enodimenzionalnemu razumevanju zgodovine, 
temveč tudi ovira razvoj kritične evropske javnosti in zanemarja dosežke evropskega 
povezovanja od poznih 40. let prejšnjega stoletja. Zato bi bilo treba obseg projektov, ki so 
upravičeni do podpore iz tega sklopa programa „Evropa za državljane“, razširiti. Drugi 
sklop programa se zdi bolj uravnotežen kot prvi, kljub vsemu pa bi bilo dobro podrobneje 

6 
 



Evropa za državljane (2014-2020) 
___________________________________________________________________________________________ 

opredeliti, v kolikšni meri so predlagani instrumenti primerni za doseganje zastavljenih 
ciljev in kakšno dodano vrednost utegne določen ukrep imeti glede na druge. 
 
Upravljanje in uporabnost programa 
Potem ko so bile upravljavske strukture obstoječega programa „Evropa za državljane“ 
večkrat poenostavljene, se sedaj zdijo ustrezne in dovolj učinkovite, prevzel pa naj bi jih 
tudi novi program. Uporabnost programa za obdobje 2014–2020 se zdi v nasprotju s tem 
pomanjkljiva. V obstoječem programu je bil nedvomno dosežen napredek pri postopku 
oddaje vlog, zakonodajni predlog pa ne ponuja zadovoljivih rešitev za dva druga izziva, ki 
sta se pokazala pri vmesnem pregledu, in sicer: 1)  boljše ravnovesje med podporo glavnim 
interesnim skupinam in manjšim udeležencem, 2)  uravnoteženo udeležbo z iskanjem 
protiuteži geografskim razlikam in večjo udeležbo slabo dosegljivih skupin. Glavni način za 
obravnavo teh dveh izzivov bi bila velikopotezna komunikacijska strategija za 
obveščanje javnosti o programu po vsej Evropi in zlasti o priložnostih za neinstitucionalne 
prosilce in manjše pobude. 
 
Proračun 
Proračun za program „Evropa za državljane“ 2014–2020 ste zdi glede na zastavljene 
velikopotezne cilje nezadosten. Ne samo da še zdaleč ne dosega simboličnega evra na 
državljana oziroma skupnega zneska 495 milijonov EUR, kar je med drugimi zahteval 
Svet evropskih občin in regij (CEMR), temveč je manjši celo od proračuna obstoječega 
programa „Evropa za državljane“, če upoštevamo stopnjo inflacije. Glede na to bi bilo 
priporočljivo proračun za ta program občutno povečati, kot je v mnenju zahteval tudi 
EESO. 

5. Priporočila in sklepi 
1) Priznanje splošnega pomena novega programa 
Glede na uspeh obstoječega programa „Evropa za državljane“ (2007–2013) in dejstva, da 
je to trenutno edini program, namenjen izključno spodbujanju državljanske udeležbe in 
dejavnega spomina na evropski ravni, bi bilo dobro, da se v takšni ali drugačni obliki 
nadaljuje. Parlament bo moral v zvezi z zavrnitvijo zakonodajnega predloga kot celote torej 
temeljito pretehtati razloge za in proti, in sicer tudi v primeru, da Svet ne bo hotel ustrezno 
upoštevati njegovih priporočil za spremembe predloga uredbe. 
 
2) Razširitev temeljnega koncepta „državljanstva“ 
Koncept državljanstva, na katerem temelji zakonodajni predlog, je treba razširiti. Doslej je 
prevladovala zlasti na uporabni vidik osredotočena predstava o tem, kaj državljanstvo 
pomeni in kako ga obravnavati, z glavnim poudarkom na politikah in procesih odločanja v 
EU. Takšno razumevanje zanemarja številne koristne oblike državljanske udeležbe in javne 
volje. Če bi v končnem predlogu programa omogočili širšo opredelitev državljanstva, bi bilo 
to tudi v interesu evropskih institucij, saj bi tako preprečili, da bi bil program ožigosan kot 
propagandno orodje EU. 
 
3) Odprava obstoječih neravnovesij v zasnovi programa 
Da bi odpravili obstoječe neravnovesje v zasnovi programa in se izognili vtisu, da je eden 
od tematskih sklopov bolj dodatek drugemu kot samostojen sklop, bi bilo treba sredstva 
razporediti bolj uravnoteženo. To bi bilo v prid tudi argumentom Parlamenta za uporabo 
dvojne pravne podlage za zakonodajni predlog. Poleg tega bi bilo treba v obstoječem 
programu prilagoditi tematsko usmeritev, zlasti v prvem sklopu (spomin), kjer kaže temo in 
časovni okvir razširiti, da ne bosta zajemala samo nacionalnega socializma in boljševizma. 
 
4) Doslednejše upoštevanje rezultatov vmesne ocene 
Čeprav so bila priporočila iz vmesne ocene v novem zakonodajnem predlogu do neke mere 
upoštevana, bi jih bilo dobro temeljiteje preučiti. To velja zlasti za tesnejšo povezanost z 
glavnimi družbenimi problemi, ki državljane neposredno zadevajo, in bolj uravnoteženo 
zastopanostjo v programu. 

7 



Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika 
_________________________________________________________________________________ 

8 
 

5) Vzdrževanje struktur za  centralizirano upravljanje ob krepitvi kontaktnih točk 
programa 

V primerjavi z drugimi programi, ki jih centralno upravlja izvajalska agencija pod nadzorom 
Komisije, ima obstoječi program „Evropa za državljane“ dokaj učinkovite upravljavske 
strukture. Decentralizacija po pričakovanjih ne bi omogočila prihrankov niti bistvenega 
izboljšanja kakovosti. Bolj obetavna od decentralizacije upravljanja programa se zdi 
nadgradnja kontaktnih točk programa. Z njo bi se program trdneje zakoreninil v 
posameznih državah članicah, hkrati pa bi se povečala njegov ugled in dostopnost. 
 
6) Povečanje uporabnosti programa 
Predvideti bi bilo treba nadaljnje izboljšave uporabnosti programa, zlasti za posamezne 
državljane. V ta namen bi bilo treba predvideti jasne spodbude za majhne udeležence in 
pobude od spodaj navzgor, za takšne neinstitucionalne akterje pa bi bilo treba rezervirati 
tudi določen delež sredstev. Poleg tega bi bilo treba več pozornosti posvetiti dejavnejši 
udeležbi težko dosegljivih skupin, kar je eden opredeljenih ciljev, ki še nima strategije za 
uresničevanje. 
 
7) Večji poudarek na komunikaciji in ciljno usmerjena uporaba s tem povezanega 

proračuna 
Ker je ustrezna komunikacijska strategija bistvena za uspeh programa, bi bilo treba v 
uredbi odločneje poudariti vlogo komunikacije. Da bi preprečili razsipanje in nepravilno 
uporabo sredstev za komunikacijske ukrepe, bi bilo treba izključiti možnosti uporabe tega 
denarja za splošno komunikacijsko politiko Komisije. 
 
8) Povečanje proračuna 
Prizadevati bi si bilo treba za precejšnje povečanje celotnega proračuna za program 
„Evropa za državljane“. Takšno povečanje se zdi upravičeno, če ključno vlogo programa pri 
„državljanski vzgoji“ v Evropi in približevanju EU državljanom primerjamo z njegovo 
velikostjo, ki je v primerjavi z drugimi programi in proračunom EU nasploh zanemarljiva. 
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