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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
Syftet med detta meddelande är att ge en koncis översikt och kritisk bedömning av det 
föreslagna programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020, som ska 
främja hågkomsten och medborgarengagemanget i Europa. Meddelandet består av följande 
grundläggande delar: 
 
1) En introduktion om tidigare initiativ för aktivt medborgarskap och det nuvarande 

programmet ”Ett Europa för medborgarna”. 
2) En sammanfattning av kommissionens förslag om det förnyade programmet ”Ett Europa 

för medborgarna”. 
3) En kortfattad översikt över hur förslaget tagits emot av Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén, Regionkommittén och rådet samt hur Europaparlamentet har varit 
engagerat i lagstiftningsarbetet. 

4) En granskning av det föreslagna programmets starka och svaga sidor. 
5) En rad rekommendationer för hur det nuvarande lagstiftningsförslaget kan arbetas om. 

ad 1) Introduktion 
Med anledning av att en öppnare dialog med det civila samhället hade efterlysts både vid 
rådets möte i Tammerfors (1999) och i Nice (2000) tog Europeiska rådet initiativ till 
unionens första åtgärdsprogram för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap i 
januari 2004 (rådets beslut 2004/100/EG). I kölvattnet efter misslyckandet med projektet 
för ett konstitutionsfördrag, ersattes åtgärdsprogrammet för ett aktivt europeiskt 
medborgarskap av programmet ”Ett Europa för medborgarna”. Programmet inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG för åren 2007–2013 med 
en total finansieringsram på 215 miljoner euro. 
 
För att uppnå programmets mål har fyra huvudsakliga insatstyper genomförts inom 
programmet sedan 2006: 
 
Insats 1: ”Aktiva medborgare för Europa”, som delas in i två huvudåtgärder: 

I. Vänortssamarbete och nätverk mellan vänorter för att upprätta förbindelselänkar på 
lokal nivå mellan vänortskommuner i syfte att främja utbyte och samarbete. 

II. Medborgarprojekt och stödåtgärder inriktade på innovativa former av 
medborgarengagemang. 

 
Insats 2: ”Aktivt civilt samhälle i Europa”, som ger strukturellt stöd till det civila 
samhällets organisationer och tankesmedjor som länkar samman medborgarna och EU. 
 
Insats 3: ”Tillsammans för Europa”, som består av tre uppsättningar åtgärder: 

I. Mycket synliga evenemang och Europaomfattande konferenser för att öka 
EU-medborgarnas känsla av att tillhöra samma gemenskap. 

II. Studier för att öka förståelsen av aktivt medborgarskap på europeisk nivå. 
III. Verktyg för information och informationsspridning. 

 
Insats 4: ”Aktivt europeiskt hågkommande”, för att främja och bevara ett aktivt 
europeiskt hågkommande, särskilt genom att sponsra projekt som är inriktade på att 
bevara minnet av nationalsocialismens och bolsjevismens offer. 
 
Halvtidsutvärderingen av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2007–
2013, som genomfördes 2010, bekräftade programmets betydelse och pekade på ett 
tydligt mervärde. Samtidigt hänvisades det dock till ett antal brister och problem, bland 
annat att efterfrågan har tillgodosetts i mindre utsträckning. För att åtgärda bristerna lades 
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en rad rekommendationer fram för ett möjligt fortsättningsprogram, vilka kan 
sammanfattas enligt följande: 
 

1) Öka förståelsen och känslan av delaktighet i EU genom att förbättra 
kopplingen mellan programmet, å ena sidan, och viktiga samhällsfrågor och EU:s 
viktigaste strategiska mål och politiska prioriteringar, å andra sidan. 

2) Ytterligare förbättra och anpassa genomförandet av programmet, bland 
annat genom att hitta en bättre balans mellan stöd till de viktigaste berörda 
parterna och småskaliga deltagare, öka finansieringen till insatserna 
Aktivt europeiskt hågkommande och Aktivt civilt samhälle i Europa och underlätta 
ansökningsförfarandet. 

3) Uppnå större jämvikt i deltagandet genom att både försöka uppväga befintlig 
geografisk obalans och öka deltagandet av grupper som är svåra att nå. 

4) Öka de politiska och mediala effekterna av verksamhet som stöds av 
programmet. 

ad 2) Kommissionens förslag om det nya programmet ”Ett Europa 
för medborgarna” (2014–2020) 
Förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” 
för perioden 2014–2020 antogs formellt i december 2011 (COM(2011)0884). Huvudmålet 
för det föreslagna programmet är att ”stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna 
för medborgarengagemang på EU-nivå” (s. 3). Detta allmänna mål delas upp i 
två särskilda mål: 
 

a) Stimulera debatt, reflexion och samarbete kring hågkomst, EU:s integration och 
historia. 

b) Förbättra medborgarnas kunskaper om och möjligheter att delta i utformningen av 
EU:s politik, och skapa förutsättningar för solidaritet, samhällsengagemang och 
frivilligarbete på unionsnivå. 

 
För att ta itu med dessa mål planeras två huvudsakliga programområden: 

a) Hågkomst och det europeiska medborgarskapet 
b) Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang 

 
De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera och 
sprida projektresultaten (”utnyttjande”). Stöd planeras till en rad insatser: bland annat 
medborgarmöten och vänortssamarbeten, stöd till organisationer som är av ”allmänt 
europeiskt intresse” samt debatter och undersökningar som rör avgörande ögonblick i 
Europas historia. Programmet ska vara öppet för ”alla intressenter som främjar 
europeisk integration” (artikel 6 i förslaget till förordning). 
 
När det gäller genomförandet av programmet (artikel 8) föreskrivs att kommissionen ska 
anta årliga arbetsprogram, samtidigt som genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur bekräftas i sin nyckelroll som huvudsakligt 
förvaltningsorgan. För att möjliggöra en effektiv uppföljning anges ett antal indikatorer mot 
vilka programmets framsteg och uppnåendet av de särskilda målen ska mätas 
(t.ex. antalet projekt och resultatens kvalitet och antalet direkta deltagare eller andelen 
förstagångssökande). 
 
Den totala budgeten för programmet är 229 miljoner euro, av vilket 206 miljoner euro 
är driftsanslag. Resterande 23 miljoner euro avsätts för ”administrativa anslag”. Till detta 
tillkommer 10,423 miljoner euro som inte direkt ingår i budgeten men som avsätts under 
rubrik 5 i den fleråriga budgetramen (”Administration”), vilket följaktligen höjer de totala 
administrativa utgifterna till 33,423 miljoner euro. 
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Inom driftsanslagen fördelas det totala beloppet på 206 miljoner euro mellan de 
tre huvudinsatserna på följande sätt: 
 

 42,60 miljoner euro (20,68 procent) till insats nr 1 (”Stärka hågkomsten och 
öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera 
debatt, reflexion och nätverksbyggande”). 

 139,45 miljoner euro (67,69 procent) till insats nr 2 (”Uppmuntra 
medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att 
öka deras kunskaper om unionens politiska process och skapa förutsättningar för 
samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå”). 

 23,95 miljoner euro (11,63 procent) till insats nr 3 (”Analys, spridning och 
utnyttjande av projektresultat”). 

ad 3) Hur förslaget tagits emot av Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, Regionkommittén och rådet samt hur 
Europaparlamentet har varit engagerat i lagstiftningsarbetet 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är i hög grad för en fortsättning på 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” med utgångspunkt i kommissionens förslag, 
men efterlyser större delaktighet av Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén vid utformningen, uppföljningen och 
utvärderingen av programmet (SOC/458 – EESC/2012/1583). Europeiska ekonomiska och 
sociala kommitténs huvudinvändning mot lagstiftningsförslaget i dess nuvarande form är 
avsaknaden av en tillräcklig finansieringsram. 
 
Även Regionkommittén uttryckte allmänt stöd för lagstiftningsförslaget, men efterlyste 
aktivare delaktighet av externa intressenter (CoR 13/2012). Till skillnad från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser Regionkommittén att den 
finansieringsram som kommissionen föreslår är tillräcklig. Med hänvisning till framgången 
med nuvarande system vill Regionkommittén att en stor del av den totala budgeten ska gå 
till vänortssamarbeten. 
 
Efter rapporten från Ständiga representanternas kommitté antog rådet en partiell allmän 
riktlinje om kommissionens förslag i maj 2012. I linje med Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén välkomnar rådet kommissionens förslag och 
lovordar särskilt förenklingen av programmets struktur. Icke desto mindre föreslår rådet en 
rad ändringar av det ursprungliga förslaget, när det gäller 1) den verksamhet som ska 
finansieras inom programmet, 2) tillträde till programmet, 3) genomförandebestämmelser 
och 4) indikatorer för mätning av programmets effekter. 
 
Enligt kommissionens förslag ska artikel 352 i EUF-fördraget (fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) vara den enda rättsliga grunden för den planerade 
förordningen om det nya programmet ”Ett Europa för medborgarna”, vilket följaktligen 
föreskriver ett godkännandeförfarande som endast ger Europarlamentet möjlighet att 
godkänna eller förkasta men inte ändra rådets ståndpunkt. Parlamentets försök att få till 
stånd en ändring till en rättslig grund bestående av både artiklarna 167 och 352 i 
EUF-fördraget, vilket skulle föreskriva ett ordinarie lagstiftningsförfarande, har hittills varit 
förgäves. Trots att parlamentets rättstjänst har en annan uppfattning anser kommissionen 
och rådet att målet med ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet” är av 
underordnad betydelse jämfört med ”Demokratisk delaktighet och 
medborgarengagemang”, vilket utesluter en dubbel rättslig grund. Parlamentet beslutade 
trots detta att 1) inleda ett ”virtuellt medbeslutandeförfarande” genom att utarbeta ett 
formellt betänkande med rekommendationer om modifikationer och ändringar och 2) göra 
sitt godkännande av slutversionen beroende av rådets kompromissvilja. 
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ad 4) Utvärdering av det föreslagna programmet 
Det underliggande begreppet ”medborgarskap” 
Kommissionens förslag bygger på en medborgerlig republikansk uppfattning av 
medborgarskap, som betonar människans politiska natur och betraktar medborgarskapet 
som en aktiv process. Även om målet att främja en kultur av delaktighet bör välkomnas 
ger den endimensionella och alltför instrumentella synen på aktivt medborgarskap och 
medborgarengagemang anledning till oro. Ett sådant synsätt framgår tydligt av att hela 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” skräddarsys med tanke på EU-politiken och 
särskilt uppläggningen av politiken. Därigenom utsätter sig EU för den möjliga kritiken att 
programmet egentligen inte var avsett att främja en rik och mångfaldig kultur av aktivt 
medborgarskap, utan var utformat blott som ett medel för EU-institutionerna att 
framhäva sig själva. 
 
Programutformning 
Programmets nuvarande utformning ger ett asymmetriskt intryck, eftersom 
programområdet för hågkomst är tydligt underordnat programområdet för medborgarnas 
delaktighet: endast ungefär 20 procent av de totala driftsanslagen anslås till det 
förstnämnda, medan två tredjedelar avsätts till det sistnämnda programområdet. En 
obalans kan även iakttas när det gäller de två programområdenas tematiska inriktning. 
Detta gäller särskilt delen för hågkomst, som nästan uteslutande är inriktad på orsakerna 
till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria och deras offer. Att reducera 
europeisk hågkomst till nationalsocialism och bolsjevism ger inte bara upphov till en 
endimensionell historiekunskap, utan gör även att den europeiska allmänheten blir mindre 
kritisk. Det gör inte heller rättvisa åt vad som har uppnåtts på området för europeisk 
integration sedan slutet av 1940-talet. Urvalet av projekt som ska ges stöd inom 
programområdet för hågkomst bör följaktligen vidgas. Utformningen av det 
andra programområdet ger ett mer balanserat intryck än det första, men skulle ändå 
vinna på en mer detaljerad beskrivning av i vilken utsträckning de föreslagna instrumenten 
bidrar till uppnåendet av de fastställda målen och av vilket mervärde en viss insats kan ha i 
förhållande till andra. 
 
Förvaltning av programmet och dess användbarhet 
Förvaltningsstrukturerna i det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna”, 
vilka ska föras över till det nya programmet, framstår efter en rad förenklingsåtgärder som 
tillfredsställande och tillräckligt effektiva. Till skillnad från den föreslagna förvaltningen av 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 tycks dock 
programmets användbarhet vara bristfällig. Vissa framsteg har uppenbarligen gjorts i det 
nuvarande programmet när det gäller ansökningsförfarandet, men i fråga om två andra 
utmaningar som togs upp i halvtidsutvärderingen saknas tillfredsställande lösningar i 
lagstiftningsförslaget, nämligen 1) att hitta en bättre balans mellan stöd till de viktigaste 
berörda parterna och småskaliga deltagare och 2) att uppnå större jämvikt i deltagandet 
när det gäller geografisk obalans och deltagandet av grupper som är svåra att nå. En 
kommunikationsstrategi med högt ställda mål, som ökar allmänhetens medvetenhet om 
programmet i hela EU, särskilt möjligheterna för icke-institutionella sökande och 
småskaliga initiativ, framstår som ett centralt verktyg för att ta itu med dessa utmaningar. 
 
Budget 
Med tanke på de högt ställda målen tycks finansieringsramen för programmet ”Ett Europa 
för medborgarna” för perioden 2014–2020 vara otillräcklig. Inte nog med att budgeten 
inte kommer i närheten av det symboliska ”en euro per person”, eller totalt 
495 miljoner euro, vilket bland annat Rådet för kommuner och regioner i Europa hade 
begärt, om beloppet inflationsjusteras motsvarar budgeten inte ens finansieringsramen för 
det nuvarande programmet. Mot denna bakgrund skulle det vara lämpligt med en 
avsevärd ökning av finansieringsramen, vilket Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén även har begärt i sitt yttrande. 

  7 



Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

ad 5) Rekommendationer och slutsatser 
1) Den allmänna vikten av att förnya programmet bör erkännas 
Med tanke på framgången med det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” 
(2007–2013) och med hänsyn till att programmet för närvarande är det enda som enbart 
är inriktat på att främja medborgarengagemang och aktiv hågkomst på europeisk nivå 
framstår det som högst önskvärt att programmet får en fortsättning i en eller annan form. 
Följaktligen måste man mycket noggrant överväga fördelarna och nackdelarna med att 
Europaparlamentet utan åtskillnad förkastar lagstiftningsförslaget, även då rådet vägrar ta 
hänsyn till parlamentets eventuella förslag till ändringar av förslaget till förordning. 
 
2) Det underliggande begreppet ”medborgarskap” bör vidgas 
Det framstår som nödvändigt att vidga den uppfattning av medborgarskap som 
lagstiftningsförslaget bygger på. För närvarande har man en väsentligen instrumentell syn 
på vad medborgarskap innebär och ska syfta till, i huvudsak inriktat på EU-politiken och 
uppläggningen av politiken. En sådan uppfattning försummar de många former av 
medborgarengagemang och samhällsansvar som kan vara fördelaktiga. Det skulle även 
vara i EU-institutionernas eget intresse att i det slutliga förslaget vidga synen på 
medborgarskap, för att undvika att programmet stämplas som EU:s propagandaverktyg. 
 
3) Befintliga obalanser i programutformningen bör rättas till 
För att rätta till befintliga obalanser i programutformningen och för att inte ge intryck av att 
ett av de två programområdena endast är ett bihang, krävs en mer balanserad fördelning 
av medlen. En sådan förskjutning skulle även stödja Europaparlamentets argument för 
tillämpning av en dubbel rättslig grund i lagstiftningsförslaget. Den nuvarande 
programutformningen kräver dessutom anpassningar av den tematiska inriktningen, 
särskilt inom det första programområdet (hågkomst), där innehåll och tidsram bör utvidgas 
även till annat än nationalsocialism och bolsjevism. 
 
4) Resultaten från halvtidsutvärderingen bör övervägas mer konsekvent 
Halvtidsutvärderingen har visserligen satt sin prägel på det nya lagstiftningsförslaget, men 
det skulle vara önskvärt att på ett mer medvetet sätt ta hänsyn till förslagen i 
utvärderingen. Det gäller särskilt stärkandet av kopplingarna till viktiga samhällsfrågor som 
medborgarna anser vara av direkt intresse för dem och uppnåendet av ett mer balanserat 
deltagande i programmet. 
 
5) De centraliserade förvaltningsstrukturerna bör behållas samtidigt som de 
nationella kontaktpunkterna stärks 
Jämfört med andra program som administreras centralt av ett genomförandeorgan under 
kommissionens tillsyn kan det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” skryta 
med rätt effektiva förvaltningsstrukturer. Decentralisering förväntas inte leda till några 
besparingar, och det finns inte heller några tecken på att det skulle leda till några 
kvalitativa förbättringar. Hellre än att decentralisera programförvaltningen bör man 
förbättra kontaktpunkterna för programmet. Det skulle stärka programmets förankring i 
enskilda medlemsstater och samtidigt bidra till programmets allmänna rykte och 
tillgänglighet. 
 
6) Programmets användbarhet bör ökas 
Programmets användbarhet bör ökas ytterligare, särskilt för enskilda medborgare. I detta 
syfte bör man ge tydliga incitament för småskaliga initiativ och nedifrån och upp-initiativ, 
och en viss andel av medlen bör avsättas för sådana icke-institutionella initiativ. Dessutom 
bör man satsa mer på att skapa ett aktivare engagemang bland grupper som är svåra att 
nå. Detta uppställs som mål, men det finns ännu ingen motsvarande strategi för att nå 
målet. 
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7) Kommunikation och riktad användning av tillhörande budget bör betonas 
Man bör erkänna betydelsen av en lämplig kommunikationsstrategi för programmets 
framgång och därför på ett mer bestämt sätt framhäva kommunikationens roll i 
förordningen. För att undvika att de medel som föreskrivs för kommunikationsinsatser 
förslösas eller möjligen förskingras får dessa medel inte användas för kommissionens 
allmänna kommunikationspolitik. 
 
8) Finansieringsramen bör ökas 
Man bör eftersträva en avsevärd ökning av den allmänna finansieringsramen för 
programmet ”Ett Europa för medborgarna”. En sådan ökning framstår som berättigad när 
programmets centrala roll i EU:s ”medborgarutbildning” och etablering av band med 
medborgarna sätts i förhållande till programmets storlek, som är försumbar jämfört med 
andra program och EU:s budget i stort. 
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