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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. .../2006/EF

af

om programmet "Europa for Borgerne" 

til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa 

(2007-2013)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151 

og 308,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 28 af 3.2.2006, s. 29.
2 EUT C 115 af 16.5.2006, s. 81.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 5.4.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Med traktaten indføres unionsborgerskab, som er et supplement til det nationale stats-

borgerskab i medlemsstaterne. Det er en vigtig faktor for styrkelse og sikring af den euro-

pæiske integrationsproces.

(2) Fællesskabet bør gøre borgerne fuldt ud bevidste om deres unionsborgerskab, om de forde-

le samt de rettigheder og pligter, som det indebærer, og som bør fremmes med behørig 

respekt for subsidiaritetsprincippet og med henblik på samhørighed.

(3) Som led i de bredere overvejelser om Europas fremtid, som Det Europæiske Råd gav start-

skuddet til på sit møde i Bruxelles den 16.-17. juni 2005, er det især meget vigtigt at skabe 

fuld bevidsthed blandt de europæiske borgere om deres unionsborgerskab. Programmet 

"Europa for borgerne" bør derfor være et supplement til og ikke overlappe andre initiativer, 

der træffes i denne forbindelse.

(4) For at opnå borgernes fulde støtte til den europæiske integration bør der derfor lægges me-

re vægt på deres fælles værdier, historie og kultur som kerneelementer i deres medlemskab 

af et samfund, der bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskets 

værdighed, kulturelle mangfoldighed, tolerance og solidaritet i overensstemmelse med Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1, der blev proklameret den 

7. december 2000.

(5) Fremme af et aktivt medborgerskab er helt afgørende for en styrkelse ikke blot af kampen 

mod racisme, fremmedhad og intolerance, men også for samhørighed og udvikling af de-

mokratiet.

(6) Der bør som led i EU's informations- og kommunikationsstrategi sikres bred formidling og 

stor gennemslagskraft af de aktiviteter, der støttes gennem programmet.

  

1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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(7) For at bringe Europa tættere på borgerne og ruste dem til at deltage fuldt ud i opbygningen 

af et stadig mere integreret Europa er det nødvendigt at henvende sig til alle statsborgere 

og personer med lovligt ophold i deltagerlandene og at inddrage dem i tværnationale ud-

vekslings- og samarbejdsaktiviteter, der bidrager til at udvikle en følelse af at være en del 

af fælles europæiske idealer.

(8) Europa-Parlamentet gav i en beslutning fra 1988 udtryk for, at der bør gøres en betydelig 

indsats for at styrke forbindelserne mellem borgerne i de forskellige medlemsstater, og at 

en særlig støtte fra Den Europæiske Union til udvikling af venskabsaftaler mellem kom-

muner i de enkelte medlemsstater både er velbegrundet og ønskelig.

(9) Det Europæiske Råd har ved flere lejligheder anerkendt behovet for at bringe Den Euro-

pæiske Union og EU-institutionerne tættere på medlemsstaternes borgere. Det har tilskyn-

det EU's institutioner til at opretholde og støtte en åben, gennemsigtig og regelmæssig dia-

log med organisationerne i civilsamfundet for således at fremme borgernes deltagelse i det 

offentlige liv og beslutningsprocessen og samtidig fremhæve de væsentlige værdier, 

Europas borgere har til fælles.

(10) Rådet fastlagde ved sin afgørelse 2004/100/EF af 26. januar 2004 om et EF-handlings-

program til fremme af aktivt medborgerskab i Europa1, et handlingsprogram som har 

bekræftet behovet for at fremme en løbende dialog med civilsamfundets organisationer og 

kommunerne og for at støtte borgernes aktive deltagelse.

  

1 EUT L 30 af 4.2.2004, s. 6.
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(11) Borgerprojekter med en tværnational og sektoroverskridende dimension er vigtige redska-

ber med henblik på at nå ud til borgerne og fremme europæisk bevidsthed, politisk integra-

tion i Europa, social integration og gensidig forståelse.

(12) Civilsamfundets organisationer på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan er vigtige 

elementer for borgernes aktive deltagelse i samfundslivet og bidrager til at styrke alle 

aspekter af det offentlige liv. De er også mellemled mellem EU og borgerne. Deres tvær-

nationale samarbejde bør derfor fremmes og opmuntres.

(13) Forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik kan levere idéer og overvejelser til 

debatten på europæisk plan. I kraft af at de udgør en forbindelse mellem EU-institutionerne 

og borgerne, bør de aktiviteter støttes, som er udtryk for deres engagement, for så vidt an-

går skabelsen af en europæisk identitet og et europæisk medborgerskab, gennem indførelse 

af gennemsigtige procedurer for støtte til netværk for information og udveksling.

(14) Desuden bør man videreføre den indsats, som EU har påbegyndt som led i Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 792/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlings-

program til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet1, der har 

til formål at bevare og holde mindet i live om de vigtigste steder og arkiver i tilknytning til 

deportationerne. Bevidstheden om det fulde omfang og de tragiske konsekvenser af anden 

verdenskrig kan således opretholdes, og et universelt minde kan fremmes, således at man 

kan lægge fortiden bag sig og opbygge fremtiden.

(15) I den erklæring om sport, som Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Nice den 

7.-9. december 2000, hed det, at "selv om Fællesskabet ikke har direkte kompetence på 

dette område, skal det i henhold til traktatens forskellige bestemmelser tage hensyn til 

sportens sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle funktioner."

  

1 EFT L 138 af 30.4.2004, s. 40.
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(16) Der bør lægges særlig vægt på, at borgerne og civilsamfundets organisationer fra alle med-

lemsstaterne bliver inddraget på en afbalanceret måde i tværnationale projekter og aktivite-

ter.

(17) Kandidatlandene og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, anerkendes som potentiel-

le deltagere i EF-programmer i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med disse 

lande.

(18) Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 

"Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration", 

hvori landene i det vestlige Balkan blev indbudt til at deltage i EF-programmer og 

-agenturer. Landene i det vestlige Balkan bør derfor anerkendes som potentielle deltagere i 

EF-programmer.

(19) Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at sikre løbende tilsyn med og 

uafhængig evaluering af programmet med henblik på de ændringer, der er nødvendige, 

hvis foranstaltningerne skal gennemføres korrekt.

(20) Der bør i forbindelse med procedurerne for tilsyn med og evaluering af programmet an-

vendes specifikke, målelige, realiserbare, relevante og tidsbestemte målsætninger og indi-

katorer.
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(21) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 (i det følgende benævnt "fi-

nansforordningen") og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 

23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) 

nr. 1605/20022, som sikrer Fællesskabets finansielle interesser, finder anvendelse under 

hensyntagen til principperne om enkelthed og konsekvens i valget af budgetinstrumenter, 

begrænsningen af de tilfælde, hvor Kommissionen fortsat skal være direkte ansvarlig for 

programmernes gennemførelse og forvaltning, og kravet om, at der skal være et rimeligt 

forhold mellem ressourcernes størrelse og den administrative byrde, der er forbundet med 

anvendelsen heraf.

(22) Der bør desuden træffes passende foranstaltninger for at forebygge uregelmæssigheder og 

svig, og der bør tages skridt til at geninddrive midler, som er tabt, forkert udbetalt eller 

ukorrekt anvendt.

(23) Efter princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning kan gennemførelsen af programmet 

forenkles ved hjælp af finansiering med faste tilskudsbeløb til programdeltagere eller EF-

tilskud til de strukturer, der er etableret på nationalt plan med henblik på programstyringen.

(24) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede løbetid en finansieringsramme, 

der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden i forbindelse med den år-

lige budgetprocedure, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 

forvaltning3.

  

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
2 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 (EUT 

L 201 af 2.8.2005, s. 3).
3 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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(25) Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og 

kan derfor på grund af den tværnationale og multilaterale dimension i programmets foran-

staltninger og aktioner bedre opfyldes på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse 

ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(26) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissio-

nen1.

(27) Der bør vedtages overgangsbestemmelser om tilsyn med de aktioner, der igangsættes inden 

den 31. december 2006, jf. afgørelse 2004/100/EF -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Programmets formål og anvendelsesområde

1. Ved denne afgørelse fastlægges programmet "Europa for Borgerne", i det følgende be-

nævnt "programmet", for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013.

  

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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2. Programmet bidrager til følgende generelle mål:

a) at give borgerne mulighed for at indgå i et samspil med hinanden og være med til at 

opbygge et stadig mere integreret Europa, der er demokratisk og globalt orienteret, 

forenet i og beriget af sin kulturelle mangfoldighed for således at udbygge unions-

borgerskabet

b) at udvikle en følelse af europæisk identitet, der bygger på fælles værdier, historie og 

kultur

c) at skabe en følelse af ejerskab i forhold til Den Europæiske Union blandt borgerne

d) at fremme den gensidige forståelse mellem de europæiske borgere og respektere og 

fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed og samtidig bidrage til dialogen 

mellem kulturer.

Artikel 2

Programmets specifikke mål

Programmet har i overensstemmelse med de grundlæggende mål i traktaten følgende specifikke 

mål, som gennemføres på tværnationalt plan:

a) at bringe folk fra lokalsamfund i hele Europa sammen, så de kan dele og udveksle erfarin-

ger, synspunkter og værdier, lære af historien og skabe fremtiden

b) at fremme aktioner, debatter og overvejelser om medborgerskab i Europa og demokrati, 

fælles værdier og fælles historie og kultur gennem samarbejde inden for civilsamfundets 

organisationer på europæisk plan

c) at bringe Europa tættere på sine borgere ved at fremme Europas værdier og resultater og 

samtidig bevare erindringen om fortiden
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d) at fremme interaktionen mellem borgerne og civilsamfundets organisationer fra alle delta-

gerlandene ved at bidrage til dialog mellem kulturer og fremhæve både Europas mangfol-

dighed og dets enhed med særlig vægt på aktiviteter, der tager sigte på at udvikle tættere 

bånd mellem borgere fra medlemsstaterne i Den Europæiske Union i dens sammensætning 

pr. 30. april 2004, og fra de medlemsstater, der er tiltrådt efter denne dato.

Artikel 3

Aktioner

1. Programmets mål forfølges ved at støtte følgende aktioner, som er nærmere beskrevet i bi-

lagets del I:

a) Aktive borgere for Europa, som omfatter:

– venskabsbysamarbejde

– borgerprojekter og støtteforanstaltninger

b) Et aktivt civilsamfund i Europa, som omfatter:

– strukturstøtte til forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænke-

tanke)

– strukturstøtte til civilsamfundets organisationer på europæisk plan

– støtte til projekter, der iværksættes på initiativ af civilsamfundets organisatio-

ner.
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c) Sammen for Europa, som omfatter:

– arrangementer med stor synlighed, f.eks. mindehøjtideligheder, prisuddelinger, 

kunstneriske begivenheder og europæiske konferencer

– undersøgelser, rundspørger og meningsmålinger

– oplysnings- og formidlingsinstrumenter.

d) Aktiv europæisk erindring i form af:

– bevarelse af de vigtigste steder og arkiver med tilknytning til deportationer og 

mindehøjtideligheder for ofrene.

2. Der kan ved hver aktion gives forrang til en afbalanceret inddragelse af borgerne og civil-

samfundets organisationer fra alle medlemsstaterne, jf. det specifikke mål i artikel 2, 

litra d).

Artikel 4

Fællesskabsforanstaltningernes form

1. Fællesskabsforanstaltninger kan gennemføres i form af tilskud eller offentlige kontrakter.

2. Tilskud fra Fællesskabet kan ydes i forskellige former, f.eks. driftstilskud, aktionstilskud, 

stipendier og priser.

3. Der vil blive indgået offentlige kontrakter om indkøb af tjenesteydelser, f.eks. arrangemen-

ter, undersøgelser og studier, oplysnings- og formidlingsinstrumenter, tilsyn og evaluering.
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4. Modtagerne skal opfylde kravene i bilagets del II for at kunne komme i betragtning til til-

skud fra Fællesskabet.

Artikel 5

Deltagelse i programmet

Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande, i det følgende benævnt "deltagerlandene":

a) medlemsstaterne

b) EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, jf. denne aftales bestemmelser

c) kandidatlande, der nyder godt af en førtiltrædelsesstrategi, jf. de generelle principper og 

betingelser i de rammeaftaler, der er indgået med disse lande med henblik på deres delta-

gelse i EF-programmer.

d) landene på det vestlige Balkan, jf. de ordninger, der indgås med disse lande inden for 

rammeaftalerne om de generelle principper for deres deltagelse i EF-programmer.
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Artikel 6

Adgang til programmet

Programmet er åbent for alle interesserede parter, der fremmer et aktivt medborgerskab i Europa, 

særlig for lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutioner for offentlig europæisk po-

litik (tænketanke), borgergrupper og andre civilsamfundsorganisationer.

Artikel 7

Samarbejde med internationale organisationer

Programmet kan omfatte fælles og innovative aktiviteter inden for aktivt europæisk medborgerskab 

med relevante internationale organisationer som f.eks. Europarådet og UNESCO, på grundlag af 

fælles bidrag og i overensstemmelse med finansforordningen og de pågældende institutioners eller 

organisationers regler.

Artikel 8

Gennemførelsesforanstaltninger

1. Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af pro-

grammet, jf. bestemmelserne i bilaget.
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2. Følgende foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 2:

a) nærmere vilkår for gennemførelsen af programmet, herunder det årlige arbejds-

program, udvælgelseskriterierne og udvælgelsesprocedurerne

b) den generelle balance mellem programmets forskellige aktioner

c) ordninger for tilsyn med og evaluering af programmet

d) finansiel støtte (beløb, varighed, fordeling og modtagere) ydet af Fællesskabet i for-

bindelse med alle driftstilskud, flerårige venskabsaftaler under aktion 1 og arrange-

menter med stor synlighed under aktion 3.

3. Alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dette program, vedta-

ges efter proceduren i artikel 9, stk. 3.

4. Kommissionen kan inden for rammerne af den i stk. 2 nævnte procedure fastsætte retnings-

linjer for hver af aktionerne i bilaget for at tilpasse programmet til eventuelle ændringer i 

prioriteringen inden for aktivt medborgerskab i Europa.

Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.
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2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 10

Sammenhæng med andre af Fællesskabets og Den Europæiske Unions instrumenter

1. Kommissionen sikrer sammenhængen og komplementariteten mellem programmet og 

instrumenter på andre af Fællesskabets indsatsområder, særlig uddannelse, erhvervsuddan-

nelse, kultur, ungdom, sport, miljø, den audiovisuelle sektor og medierne, grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder, social integration, ligestilling mellem mænd og kvinder, 

bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling, racisme og fremmedhad, videnskabelig 

forskning, informationssamfundet og Fællesskabets indsats over for tredjelande, bl.a. som 

led i den europæiske naboskabspolitik.

2. Programmet kan dele ressourcer med andre af Fællesskabets og EU's instrumenter for at 

gennemføre aktioner, der opfylder målene for både programmet og disse andre instrumen-

ter.
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Artikel 11

Finansieringsrammen

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastsættes til 190 mio. EUR for 

den i artikel 1 nævnte periode1.

2. Budgetmyndigheden fastlægger bevillingerne for hvert regnskabsår inden for den finan-

sielle ramme.

Artikel 12

Finansielle bestemmelser

1. Den finansielle bistand ydes i form af tilskud til juridiske personer. Alt efter aktionens art 

og det mål, der søges nået, kan der også ydes tilskud til fysiske personer.

2. Kommissionen kan uddele priser til fysiske eller juridiske personer for aktioner eller pro-

jekter, der gennemføres inden for rammerne af programmet.

3. Der kan i overensstemmelse med artikel 181 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 og 

alt efter aktionens art gives tilladelse til at anvende faste tilskudsbeløb og/eller tariffer ba-

seret på enhedspriser.

4. Samfinansiering i form af naturalydelser kan godkendes.

5. Kommissionen kan i betragtning af tilskudsmodtagernes karakter og aktionernes art beslut-

te at undtage tilskudsmodtagerne fra kontrollen af de faglige kompetencer og kvalifikatio-

ner, der er nødvendige for at kunne fuldføre den foreslåede aktion eller det foreslåede ar-

bejdsprogram.

  

1 Dette beløb er baseret på 2004-tal og der vil blive foretaget tekniske tilpasninger heraf for at 
tage hensyn til inflationen.
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6. Omfanget af oplysninger fra modtageren kan begrænses, når det drejer sig om små tilskud.

7. I særlige tilfælde, f.eks. når det drejer sig om små tilskud, er modtageren ikke nødvendig-

vis forpligtet til at godtgøre sin finansielle kapacitet til at gennemføre det planlagte projekt 

eller arbejdsprogram.

8. Driftstilskud, der inden for rammerne af programmet ydes til organer, der arbejder for vir-

keliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, jf. definitionen i artikel 162 i for-

ordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, nedtrappes ikke automatisk, hvis de fornyes.

Artikel 13

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1. Kommissionen sikrer i forbindelse med gennemførelsen af aktioner, der finansieres i hen-

hold til denne afgørelse, at Fællesskabets finansielle interesser beskyttes gennem forholds-

regler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv kontrol og gennem 

inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, 

gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens omfang 

og have en afskrækkende virkning, jf. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 

18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser1, 

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens 

kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesska-

bers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder2 og Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages

af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)3.

  

1 EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
2 EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
3 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
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2. For så vidt angår fællesskabsaktioner, der finansieres inden for rammerne af programmet, 

forstås der ved uregelmæssighed i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 

nr. 2988/95 enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller forsømmelse af en 

kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller 

undladelse, der skader eller kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget eller 

budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, ved afholdelse af en uretmæssig 

udgift.

3. Kommissionen begrænser eller udskyder betaling af den finansielle bistand til en aktion 

eller inddriver den, hvis der konstateres uregelmæssigheder, herunder manglende overhol-

delse af bestemmelserne i denne afgørelse eller i den enkelte beslutning, kontrakt eller afta-

le om ydelse af den pågældende finansielle bistand, eller hvis det viser sig, at der, uden at 

Kommissionen er blevet anmodet om godkendelse heraf, er foretaget en ændring af aktio-

nen, der strider mod dennes art eller mod gennemførelsesbetingelserne.

4. Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemførelsen af en aktion kun kan give ret til 

en del af den tildelte finansielle bistand, anmoder Kommissionen modtageren om at frem-

sætte sine bemærkninger inden for en nærmere fastsat frist. Giver modtageren ikke en ri-

melig begrundelse, kan Kommissionen annullere resten af støttebeløbet og kræve allerede 

udbetalte beløb tilbagebetalt.

5. Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til Kommissionen. Beløb, der ikke 

betales tilbage i rette tid, pålægges morarente på de betingelser, der er fastsat i finansfor-

ordningen.
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Artikel 14

Tilsyn og evaluering

1. Kommissionen fører løbende tilsyn med programmet. Resultaterne af dette tilsyn og evalu-

eringsprocessen anvendes i forbindelse med programmets gennemførelse. Tilsynet omfat-

ter bl.a. udarbejdelse af de rapporter, der er nævnt i stk. 3, litra a) og c).

De specifikke mål kan tages op til revision i overensstemmelse med traktatens artikel 251.

2. Kommissionen iværksætter regelmæssige uafhængige eksterne evalueringer af programmet 

og aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet.

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

a) en midtvejsrapport om de opnåede resultater og om de kvalitative og kvantitative 

aspekter af programmets gennemførelse senest den 31. december 2010

b) en meddelelse om fortsættelsen af programmet senest den 31. december 2011

c) en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2015.
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Artikel 15

Overgangsbestemmelse

Aktioner, der er påbegyndt inden den 31. december 2006 på grundlag af afgørelse 2004/100/EF, 

forvaltes fortsat efter nævnte afgørelse, indtil de er fuldført.

I henhold til artikel 18 i finansforordningen kan der stilles bevillinger svarende til formålsbestemte 

indtægter hidrørende fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb i medfør af afgørelse 

2004/100/EF til rådighed for programmet.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG 

I. BESKRIVELSE AF AKTIONERNE

Supplerende oplysninger om adgang til programmet

Civilsamfundsorganisationer som omhandlet i artikel 6 omfatter bl.a. fagforeninger, ud-

dannelsesinstitutioner og organisationer, som er aktive inden for frivilligt arbejde, og ama-

tørsport.

AKTION 1: AKTIVE BORGERE FOR EUROPA

Denne del af programmet er specielt rettet mod aktiviteter, der inddrager borgere. Aktivite-

terne kan inddeles i to typer foranstaltninger:

Venskabsbysamarbejde

Denne foranstaltning tager sigte på aktiviteter, der omhandler eller fremmer en direkte ud-

veksling mellem europæiske borgere gennem deltagelse i venskabsbysamarbejde. Der kan 

være tale om enkeltstående aktiviteter eller pilotaktiviteter eller strukturerede, flerårige af-

taler, der indgås mellem flere partnere, der bygger på en nærmere fastlagt model, og som 

omfatter en række aktiviteter (fra borgermøder til konferencer eller seminarer om emner af 

fælles interesse) og relevante publikationer i forbindelse med venskabsbysamarbejde. For-

anstaltningen vil aktivt bidrage til at styrke den gensidige viden og forståelse borgerne og 

kulturerne imellem.
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I 2007, 2008 og 2009 kan der ydes strukturstøtte direkte til De Europæiske Kommuners og 

Regioners Råd (CEMR), et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel 

europæisk interesse, og som er aktivt inden for venskabsbysamarbejde.

Borgerprojekter og støtteforanstaltninger

Inden for rammerne af denne foranstaltning ydes der tilskud til forskellige projekter, der 

har en tværnational og sektoroverskridende dimension, og som inddrager borgerne direkte. 

Projekter, som tager sigte på at fremme deltagelse på lokalt niveau, prioriteres. Udviklin-

gen i samfundet vil være bestemmende for omfanget og rækkevidden af projekterne, hvor 

der ved hjælp af innovative metoder vil blive set på, hvordan de konstaterede behov kan 

tilgodeses. Brugen af ny teknologi, særlig informationssamfundets teknologier, støttes. 

Projekterne vil samle borgere med forskellig baggrund, der handler i fællesskab eller drøf-

ter fælles europæiske spørgsmål, og vil på denne måde udvikle en gensidig forståelse og 

øge kendskabet til den europæiske integrationsproces.

For at opnå bedre venskabsbysamarbejde og borgerprojekter er det også nødvendigt at ud-

vikle støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer, 

de interesserede parter på lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndighe-

der, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem uddannelse.

Mindst 47% af det samlede budget , der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion.
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AKTION 2: ET AKTIVT CIVILSAMFUND I EUROPA

Strukturstøtte til forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænketanke)

Organer, der udvikler nye idéer og overvejelser om europæiske spørgsmål, er vigtige insti-

tutionelle samtalepartnere, der kan levere uafhængige strategiske, sektoroverskridende an-

befalinger til EU-institutionerne. De kan iværksætte aktiviteter, der sætter gang i debatten, 

særlig om medborgerskab af Den Europæiske Union og om europæiske værdier og kultu-

rer. Denne foranstaltning skal styrke den institutionelle kapacitet hos de organisationer, der 

er repræsentative, som skaber en virkelig europæisk merværdi, som kan give store multi-

plikatoreffekter, og som endelig kan samarbejde med andre modtagere af programmet. Det 

er i denne forbindelse vigtigt at styrke de transeuropæiske net. Der kan ydes tilskud på 

grundlag af et flerårigt arbejdsprogram, der omfatter en række emner eller aktiviteter.

I 2007, 2008 og 2009 kan der ydes strukturstøtte direkte til tænketanken "Notre Europe" og 

"Institut für Europäische Politik" som organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål 

af generel europæisk interesse.
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Strukturstøtte til civilsamfundets organisationer på europæisk plan

Civilsamfundsorganisationer er et vigtigt element i borgernes aktive engagement i uddan-

nelse, kultur og politik i samfundslivet. Der er behov for dem, og de bør være i stand til at 

operere og samarbejde på europæisk plan. De skal også kunne deltage i politikformulering 

på grundlag af høring. Foranstaltningen vil give dem den fornødne kapacitet og stabilitet til 

at fungere sektoroverskridende og horisontalt som tværnationale katalysatorer for deres 

medlemmer og for civilsamfundet på europæisk plan og således bidrage til at opfylde 

programmets målsætninger. Det er i denne forbindelse vigtigt at styrke de transeuropæiske 

net og de europæiske sammenslutninger. Der kan ydes tilskud på grundlag af et flerårigt 

arbejdsprogram, der omfatter en række emner eller aktiviteter.

I 2007, 2008 og 2009 kan der ydes strukturstøtte direkte til tre organer, der arbejder for 

virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse: platformen for europæiske ngo'er 

på det sociale område, Europabevægelsen og Det Europæiske Råd for Flygtninge og 

Personer i Eksil.

Støtte til projekter, der iværksættes på initiativ af civilsamfundets organisationer

Civilsamfundsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan kan ind-

drage borgerne eller repræsentere deres interesser gennem debat, publikationer, støtte og 

andre konkrete tværnationale projekter. Hvis civilsamfundsorganisationernes aktiviteter får 

en europæisk dimension, eller hvis denne dimension udbygges, kan organisationerne for-

bedre deres kapacitet og nå ud til en større målgruppe. Et direkte samarbejde mellem civil-

samfundets organisationer fra forskellige medlemsstater vil bidrage til at skabe gensidig 

forståelse for de forskellige kulturer og synspunkter og til at identificere fælles anliggender 

og værdier. Dette kan ske i form af enkeltstående projekter, men samtidig vil en mere lang-

sigtet strategi også sikre en mere varig effekt og udvikling af netværk og synergieffekter.
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Ca. 29% af det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion.

AKTION 3: SAMMEN FOR EUROPA

Arrangementer med stor synlighed

Under denne foranstaltning ydes der tilskud til arrangementer organiseret af Kommissio-

nen, eventuelt i samarbejde med medlemsstaterne eller andre relevante partnere, som har et 

betydeligt omfang og en stor rækkevidde, som har gennemslagskraft over for Europas be-

folkninger, som bidrager til at øge deres følelse af at være en del af det samme fællesskab, 

som gør dem bevidst om Den Europæiske Unions historie, resultater og værdier, som ind-

drager dem i dialogen mellem kulturer, og som bidrager til at udvikle deres europæiske 

identitet.

Der kan være tale om højtideligheder til minde om historiske begivenheder, festligholdelse 

af europæiske præstationer, kunstneriske arrangementer, oplysningsarbejde om bestemte 

emner, europæiske konferencer og uddeling af priser for særlige indsatser. Brugen af ny 

teknologi, særlig informationssamfundets teknologier, støttes.

Undersøgelser

Kommissionen vil gennemføre undersøgelser, rundspørger og meningsmålinger for at opnå 

en bedre forståelse af aktivt medborgerskab på europæisk plan.
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Oplysnings- og formidlingsinstrumenter

Den fokus, der er på borgerne, og de mange forskellige former for initiativer, der findes for 

et aktivt medborgerskab, kræver en internetportal og andre instrumenter til at oplyse bredt 

om de forskellige aktiviteter under programmet, andre europæiske aktioner angående med-

borgerskab og andre relevante initiativer.

I 2007, 2008 og 2009 kan der ydes strukturstøtte direkte til "Association Jean Monnet", 

"Centre européen Robert Schuman" og "Maisons de l'Europe" (Europahuse), der er sluttet 

sammen på nationalt og europæisk niveau, som organer, der arbejder for virkeliggørelsen 

af et mål af generel europæisk interesse.

Ca. 10% af det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion.

AKTION 4: AKTIV EUROPÆISK ERINDRING

Under denne foranstaltning kan der ydes til støtte til projekter af følgende kategori:

projekter, der har til formål at bevare de vigtigste steder og mindesmærker med tilknytning 

til massedeportationerne, de tidligere koncentrationslejre eller nazismens andre skueplad-

ser for lidelser og udryddelser i stor målestok samt arkiver, der dokumenterer disse begi-

venheder, og aktioner, der har til formål at bevare mindet om ofrene samt mindet om dem, 

der under ekstreme forhold reddede folk fra holocaust

projekter, der har til formål at mindes ofrene for masseudryddelser og massedeportationer 

med tilknytning til stalinismen samt at bevare mindesmærker og arkiver, der dokumenterer 

disse begivenheder.

Ca. 4% det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion.
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II. PROGRAMFORVALTNING

Principperne om gennemsigtighed og åbenhed tjener for en lang række organisationer og 

projekter som rettesnor for programmets gennemførelse. Projekterne og aktiviteterne ud-

vælges derfor som hovedregel ved åbne indkaldelser af forslag. Fravigelse fra denne regel 

er kun mulig i ganske særlige tilfælde og i fuld overensstemmelse med artikel 168, stk. 1, 

litra c) og d), i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 

Programmet videreudvikler princippet om flerårige partnerskaber på grundlag af aftalte 

mål og er baseret på gennemgangen af resultaterne for at sikre, at det både kommer civil-

samfundet og Den Europæiske Union til gode. Den maksimale varighed af finansieringer, 

der tildeles gennem en aftale om et engangstilskud, er begrænset til 3 år.

Nogle aktioner kan kræve en centraliseret indirekte forvaltning ved et forvaltningsorgan 

eller, især for aktion 1, ved nationale kontorer.

Alle aktionerne gennemføres på tværnationalt plan. De vil fremme borgernes og idéernes 

mobilitet i Den Europæiske Union.

Aspekterne netværkssamarbejde og fokusering på multiplikatoreffekter, herunder brug af 

informations- og kommunikationsteknologier, spiller en vigtig rolle og vil komme til ud-

tryk både i aktiviteternes art og i viften af deltagende organisationer. Der gøres en indsats 

for at fremme udviklingen af samspils- og synergieffekter blandt de forskellige parter, der 

deltager i programmet.
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Programmets budget kan også anvendes til at dække udgifter i forbindelse med forberedel-

se, opfølgning, tilsyn, revision og evaluering, der er direkte nødvendige for forvaltningen 

af programmet og for virkeliggørelsen af målene, bl.a. undersøgelser, møder, oplysnings-

og publikationsarbejde, udgifter i forbindelse med it-net til informationsudveksling og alle 

andre udgifter til administrativ og teknisk bistand, som Kommissionen måtte træffe beslut-

ning om med henblik på programmets forvaltning.

De samlede administrative udgifter i forbindelse med programmet bør stå i forhold til de 

opgaver, der er omfattet af det pågældende program, og bør udgøre ca. 10% af det samlede 

budget, der afsættes til programmet.

Kommissionen kan om nødvendigt gennemføre oplysnings-, publikations- og formidlings-

aktiviteter og dermed sikre bred formidling og stor gennemslagskraft af de aktiviteter, der 

støttes gennem programmet.

III. KONTROL OG REVISION

Revisionen af de projekter, der udvælges i henhold til denne afgørelse, foregår ved stik-

prøvekontrol.

Tilskudsmodtageren skal stille al dokumentation for udgifter til rådighed for Kommissio-

nen i fem år fra den sidste udbetaling. Tilskudsmodtageren skal sørge for, at dokumenta-

tion, der i givet fald befinder sig hos partnere eller medlemmer, stilles til rådighed for 

Kommissionen.
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Kommissionen kan enten direkte ved hjælp af en af sine medarbejdere eller via et andet 

kvalificeret eksternt organ efter eget valg foretage en revision af anvendelsen af tilskuddet. 

En sådan revision kan foretages i hele kontraktens løbetid og i en periode på fem år fra da-

gen for betaling af tilskuddets saldo. Resultaterne af en sådan revision kan føre til, at 

Kommissionen træffer beslutning om tilbagekrævning. 

Kommissionens personale og eksterne personer, der har fået mandat fra Kommissionen, 

skal i det omfang, det er nødvendigt til udførelse af denne revision, have adgang til modta-

gerens kontorlokaler og til alle nødvendige oplysninger, herunder i elektronisk form.

Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) skal have

samme rettigheder som Kommissionen, bl.a. ret til adgang.
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I. INDLEDNING 

 

1. Den 6. april 2005 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse, baseret på EF-traktatens 

artikel 151 og 308, om et program til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa, som 

den derefter forelagde for Europa-Parlamentet og Rådet. 

 
2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 26. oktober 2005. 

 
3. Regionsudvalget afgav udtalelse den 17. november 2005. 

 
4. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 5. April 2006. 

 
5. Den 25. september 2006 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med EF-

traktatens artikel 251, stk. 2. 

 

II. MÅL 

 

1. De brede rammer for programmets mål som foreslået af Kommissionen er at bidrage til: 

 

– at give borgerne mulighed for at indgå i et samspil med hinanden og være med til 

at opbygge et stadig mere integreret Europa, der er forenet i og beriget af sin kul-

turelle mangfoldighed 

 

– at skabe en europæisk identitet, der bygger på fælles værdier, historie og kultur 

 

– at fremme den gensidige forståelse mellem de europæiske borgere og respektere 

og hylde den kulturelle mangfoldighed og samtidig bidrage til dialogen mellem 

kulturer. 
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2. De specifikke mål, der foreslås, og som skal gennemføres på tværnationalt plan, skal: 

 

– bringe folk fra lokalsamfund i hele Europa sammen, så de kan dele og udveksle 

erfaringer, synspunkter og værdier, lære af historien og skabe fremtiden 

 

– fremme aktioner, debatter og overvejelser om medborgerskab i Europa, gennem 

samarbejde inden for civilsamfundets organisationer på europæisk plan 

 

– bringe Europa tættere på sine borgere ved at fremme og hylde Europas værdier og 

resultater og samtidig bevare erindringen om fortiden 

 

– fremme interaktionen mellem borgerne og civilsamfundets organisationer fra alle 

medlemsstater ved at bidrage til dialog mellem kulturer og fremhæve både 

Europas mangfoldighed og dets enhed med særlig vægt på aktiviteter med de 

medlemsstater, der for nylig er tiltrådt Den Europæiske Union. 

 

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING 

 

1. Generelle bemærkninger 

 

Rådet overtager i sin fælles holdning hovedpunkterne i Kommissionens oprindelige for-

slag. Generelt har Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen samme opfattelse af 

denne afgørelse. 

 

Budgettet på 190 mio. EUR ( i 2004-priser, med forbehold af tilpasning for at tage hen-

syn til inflationen) blev godkendt af de tre institutioner i forbindelse med den inter-

institutionelle aftale om den finansielle ramme 2007-2013. 
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Rådet har i sin fælles holdning overtaget Europa-Parlamentets forslag om at tilføje en 

ny aktion 4 vedrørende aktiv europæisk erindring. Rådet har desuden imødekommet på 

Parlamentets forslag om at udpege yderligere tre modtagere (hvilket giver 9 i alt), der 

kan få tilskud i medfør af programmet. For at sikre en passende balance udfases disse ni 

modtageres særstatus dog efter tre år. 

 

Med hensyn til den vejledende fordeling af budgettet har Rådet søgt i højere grad at 

understrege den relative betydning af aktion 1 (venskabsbysamarbejde og borgerpro-

jekter) og har som Parlamentet søgt at begrænse udgifterne til forvaltning af program-

met. 

 

For så vidt angår programmets gennemførelse og udvalgsprocedure har Rådet udvidet 

anvendelsen af forvaltningsproceduren til også at omfatte visse tilfælde af finansiel 

bistand. 

 

2. Europa-Parlamentets ændringer 

 

Rådet har i den fælles holdning forsøgt at tage hensyn til Europa-Parlamentets betænke-

ligheder og prioriteter og har kunnet acceptere de fleste af Parlamentets ændringer. 

 

Ændring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 og  61 er accepteret helt, delvis eller 

principielt.  

 

Med hensyn til 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 og 53 har Rådet valgt at følge 

Kommissionen og ikke acceptere ændringerne. 
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Rådet fandt tilføjelsen i ændring 21 vedrørende institutionernes legitimitet unødvendig.  

Angående ændring 27 ønskede Rådet ikke at overveje at yde strukturstøtte til det juri-

disk uklare begreb "foreninger og netværk" Ændring 36 vedrørte programmets budget, 

som blev drøftet og godkendt af de tre institutioner i forbindelse med aftalen om de 

finansielle overslag. Med hensyn til ændring 41 fandt Rådet det ikke hensigtsmæssigt at 

udskille arrangementer, der tilrettelægges af sportsklubber, som indgår i et partnerskab, 

da andre sektorer ikke omhandles udtrykkeligt i denne del af teksten; der er dog tilføjet 

en henvisning til sportsorganisationer i bilaget. Ændring 45 vedrører fordelingen af 

budgettet, hvor Rådet foretrak at tilgodese aktion 1, hvorved procentdelen til aktion 2 

bliver stort set den samme som Kommissionen oprindelig havde foreslået. 

 

IV. KONKLUSION 

 

Rådet finder, at dens fælles holdning er en velafbalanceret tekst, hvori der fuldt ud er taget 

hensyn til de mål, som Europa-Parlamentet har haft for øje i sine ændringer af Kommissio-

nens forslag. Rådet  ser frem til at nå til enighed med Europa-Parlamentet i nær fremtid, såle-

des at afgørelsen kan vedtages. 

 

 

________________________ 
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RÅDET FOR
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Bruxelles, den 7. september 2006 (08.09) 
(OR. fr) 

Interinstitutionel sag: 
2005/0041 (COD)  
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CODEC 836 
CULT 60 
EDUC 158 
SOC 380 
JAI 418 
RECH 203 
CADREFIN 254 

 
ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: Coreper/Rådet 
Komm. forsl. nr.: 8154/05 CULT 22 EDUC 63 SOC 166 JAI 131 RECH 82 CODEC 271 
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet "Borgere for 

Europa" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) 
[førstebehandling] 
– Vedtagelse (FH + E) 
a) af den fælles holdning 
b) af Rådets begrundelse 
– Erklæring 

 
 

Erklæring fra Kommissionen om udvalgsproceduren (artikel 8) 

 

Kommissionen beklager, at Rådet ud over den udvalgsprocedure for fastsættelse af prioriteter og 

udvælgelseskriterier, der er indeholdt i Kommissionens oprindelige forslag, ønsker at indføre en 

udvalgsprocedure for afgørelser om udvælgelse af de enkelte aktiviteter i afgørelsen om pro-

grammet "Borgere for Europa". 
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Kommissionen bemærker, at det vil øge den tid, ansøgerne skal vente på en afgørelse om deres 

forslag, med 2-3 måneder sammenlignet med det oprindelige forslag. Dette er i modstrid med det 

princip om forenkling og brugervenlighed, som Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet alle 

gik ind for ved lovgivningsprocessens begyndelse. Kommissionen bemærker også, at Europa-

Parlamentet i sin førstebehandlingsudtalelse ikke gik ind for, at de enkelte udvælgelsesafgørelser 

skulle være omfattet af en udvalgsprocedure. 

 

Ved gennemførelsen af programmet "Borgere for Europa" vil Kommissionen omgående underrette 

programudvalget og Europa-Parlamentet om alle udvælgelsesafgørelser, der træffes uden anven-

delse af en udvalgsprocedure. 

 

Kommissionen agter endvidere fortsat at søge metoder til at afkorte den tid, udvælgelsen tager, ved 

en mere effektiv administration, navnlig ved anvendelse af det nye forvaltningsorgan for gennem-

førelsen af programmet. Den bemærker imidlertid, at effekten af disse tidsbesparende foranstalt-

ninger er væsentlig mindre end de 2-3 måneder, det drejer sig om, hvis der skal anvendes en ud-

valgsprocedure for de enkelte udvælgelsesafgørelser. 

 

 

________________________ 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 26.9.2006 
KOM(2006) 542 endelig 

2005/0041 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse om programmet 
"Europa for Borgerne" (2007-2013) 
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2005/0041 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse om programmet 
"Europa for Borgerne" (2007-2013) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet  
(dok. KOM(2005) 116 endelig – 2005/0041 COD): 

14. april 2005 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

26. oktober 2005 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 17. november 2005 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 5. april 2006 

Politisk enighed opnået: 18. maj 2006 

Fælles holdning vedtaget: 25. september 2006 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Det foreslåede program skal bidrage til at tackle en af EU's store udfordringer, nemlig kløften 
mellem borgerne og EU. Det sikrer kontinuiteten i forhold til det eksisterende program for 
medborgerskab (2004-2006), baner vejen for nye aktiviteter og er tilpas fleksibelt til at kunne 
tilpasses til den fremtidige udvikling. 

Med programmet "Europa for Borgerne" vil EU få redskaber til at fremme et aktivt 
medborgerskab i Europa. Programmet sætter borgerne i centrum og giver dem mulighed for 
fuldt ud at påtage sig det ansvar, de har som borgere i Europa. Det imødekommer behovet for 
at forbedre borgernes deltagelse i det europæiske projekt og vil fremme samarbejdet mellem 
borgerne og deres organisationer fra forskellige lande, så de kan mødes, handle i fællesskab 
og udvikle egne idéer i et europæisk miljø, der rækker ud over den nationale horisont, og som 
tager hensyn til deres mangfoldighed. 

Programmet behandler det komplekse spørgsmål om et aktivt medborgerskab i Europa ud fra 
forskellige og supplerende synsvinkler, hvilket kommer til udtryk i fire forskellige aktioner. 
Den første aktion - "Aktive borgere for Europa" - går ud på at inddrage borgerne direkte, 
enten som led i venskabsbysamarbejde eller i andre former for borgerprojekter. Den anden 
aktion - "Et aktivt civilsamfund i Europa" - er rettet til de civilsamfundsorganisationer på 
europæisk plan, der enten modtager strukturstøtte på grundlag af deres arbejdsprogram eller 



 

DA 3   DA 

støtte til tværnationale projekter. Som led i den tredje aktion - "Sammen for Europa" - ydes 
der støtte til arrangementer med stor synlighed, undersøgelser og oplysningsinstrumenter, som 
henvender sig til den bredest mulige målgruppe på tværs af grænserne, og som gør den 
europæiske idé mere håndgribelig for borgerne. Den sidste aktion - "Aktiv europæisk 
erindring" - går ud på at bevare de vigtigste steder og arkiver med tilknytning til deportationer 
og at mindes ofrene for nazismen og stalinismen. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Den fælles holdning blev vedtaget enstemmigt den 18. september 2006. Den bygger i vidt 
omfang på Kommissionens ændrede forslag, hvori Kommissionen havde overtaget en lang 
række af Europa-Parlamentets ændringsforslag. Følgende ændringsforslag blev accepteret 
fuldt ud, i princippet eller delvist: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 60 og 61. 
Forskellene mellem Kommissionens ændrede forslag og Rådets fælles holdning har i alt 
væsentligt at gøre med følgende tre spørgsmål: 

Det første spørgsmål vedrører de udpegede organisationer. Kommissionen har foreslået, at der 
udpeges i alt ni organisationer for hele programmets varighed, og har dermed tilføjet tre 
organisationer som foreslået af Europa-Parlamentet. I betragtning af de vanskeligheder, Rådet 
har haft med at nå frem til et kompromis på dette punkt, kan Kommissionen dog acceptere 
Rådets holdning, dvs. at de ni udpegede organisationer udfases efter tre år. 

Det andet spørgsmål vedrører midlernes fordeling på aktionerne. Da Europa-Parlamentet og 
Rådet gennemgik Kommissionens oprindelige forslag, lagde de vægten på forskellige 
programaktioner (Rådet på aktion 1 og Europa-Parlamentet på aktion 2). Kommissionen 
fastholdt i sit ændrede forslag i alt væsentligt sin oprindelige holdning for at sikre, at der er 
balance mellem de enkelte aktioner. For at bane vej for hurtig enighed kan Kommissionen 
dog acceptere ethvert kompromis, der holder sig inden for de rammer, som lovgiverne har 
fastsat (dvs. 40-47 % til aktion 1 og 29-38 % til aktion 2). 

Det tredje spørgsmål vedrører udvalgsproceduren. Kommissionen har afgivet en erklæring (til 
optagelse i Rådets mødeprotokol), hvori den beklager, at der er indsat et yderligere skridt i 
udvalgsproceduren, hvilket vil have en negativ effekt på støttemodtagerne. Kommissionen 
kan dog acceptere den fælles holdnings ordlyd for ikke at forhale vedtagelsen af programmet. 

Under disse omstændigheder anser Kommissionen den fælles holdning for et acceptabelt 
kompromis, og den henstiller til Europa-Parlamentet at godkende det. 

Kommissionen bemærker, at det samlede beløb på 190 mio. EUR i 2004-priser, der afsættes 
ifølge Rådets fælles holdning (artikel 11 om finansieringsrammen), svarer til 215 mio. EUR i 
løbende priser. 

4. KONKLUSION 

Under de nuværende omstændigheder mener Kommissionen, at den fælles holdning, der blev 
vedtaget enstemmigt den 18. september 2006, kan accepteres, og den henstiller til Europa-
Parlamentet at godkende den. 
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BILAG 

Kommissionens erklæring vedrørende udvalgsproceduren (artikel 8) 

Kommissionen beklager, at Rådet ud over den udvalgsprocedure for fastlæggelse af 
prioriteringer og udvælgelseskriterier, der er indeholdt i Kommissionens oprindelige forslag, 
ønsker at indsætte en udvalgsprocedure for afgørelser om udvælgelse af de enkelte aktiviteter 
i programmet "Europa for Borgerne". 

Kommissionen bemærker, at det vil øge den tid, ansøgerne skal vente på en afgørelse om 
deres forslag, med 2-3 måneder sammenlignet med det oprindelige forslag. Det er i modstrid 
med det princip om forenkling og brugervenlighed, som både Kommissionen, Rådet og 
Europa-Parlamentet gik ind for ved lovgivningsprocessens begyndelse. Kommissionen 
bemærker også, at Europa-Parlamentet under førstebehandlingen ikke gik ind for, at de 
enkelte udvælgelsesafgørelser skulle være omfattet af en udvalgsprocedure. 

Ved gennemførelsen af programmet "Europa for Borgerne" vil Kommissionen underrette 
programudvalget og Europa-Parlamentet om enhver udvælgelsesafgørelse, der træffes uden 
anvendelse af en udvalgsprocedure. 

Kommissionen vil endvidere fortsat søge metoder til at afkorte den tid, udvælgelsen tager, ved 
en mere effektiv administration, navnlig ved anvendelse af det nye forvaltningsorgan for 
gennemførelsen af programmet. Den bemærker imidlertid, at effekten af disse tidsbesparende 
foranstaltninger er væsentlig mindre end de 2-3 måneder, det drejer sig om, hvis der skal 
anvendes en udvalgsprocedure for afgørelser om udvælgelse af de enkelte aktiviteter. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Fostering European Citizenship 
 

TITLE OF ACTION: EUROPE FOR CITIZENS 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 

15.06.66 Citizens for Europe 
15.01.04.66 Citizens for Europe — Expenditure on administrative management 

15.01.04.31 Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture — Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

04.04.09 Support to the running costs of the Platform of European Social Non-
Governmental Organisations 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action: € 215,000 million for commitment 

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 

Payments 14,039 24,893 28,086 27,718 28,294 28,898 40,720 192,649 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

Payments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
Subtotal a + b 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 22,920 30,100 31,800 32,300 32,300 32,600 32,980 215,000

Payments 17,000 28,023 31,266 30,948 31,524 32,158 44,080 215,000

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Commitments
/ payments 1,729 1,765 1,801 1,837 1,873 1,909 1,945 12,859 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total 

Commitments 24,649 31,865 33,601 34,137 34,173 34,509 34,925 227,859

Payments 18,729 29,788 33,067 32,785 33,397 34,067 46,025 227,859

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

Non-comp Diff NO YES YES N° 3 b 

Non-comp Non-Diff NO YES YES N° 3 b 

4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Articles 151 & 308. 

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 
See initial proposal. 
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6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

ACTION N°1: 
ACTIVE CITIZENS 
FOR EUROPE 

10,559 14,177 15,046 15,281 15,179 15,422 15,470 101,134 

- TOWN TWINNING 10,559 13,677 14,046 14,281 14,179 14,422 14,220 95,384

- CITIZENS' PROJECTS 
AND SUPPORT 
MEASURES 

0,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 5,750

ACTION N°2: 
ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN 
EUROPE 

7,220 8,579 9,122 9,267 9,339 9,354 9,544 62,425 

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO "THINK 
TANKS" 

1,804 1,804 1,980 1,980 1,980 1,980 2,068 13,596

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO CIVIL 
SOCIETY 
ORGANISATIONS 

2,296 2,296 2,520 2,520 2,520 2,520 2,632 17,304

- CIVIL SOCIETY 
PROJECTS 3,120 4,479 4,622 4,767 4,839 4,854 4,844 31,525

ACTION N°3: 
TOGETHER FOR 
EUROPE 

1,260 3,010 3,180 3,230 3,260 3,260 3,291 20,491 

- HIGH VISIBILITY 
EVENTS 0,650 2,180 2,200 2,200 2,230 2,230 2,261 13,951

- STUDIES 0,000 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 1,400

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 0,610 0,630 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 5,140

ACTION N°4: 
ACTIVE EUROPEAN 
REMEMBRANCE 

0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600 

- SUPPORT TO 
PROJECTS 0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600

TOTAL 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 2,661 2,706 2,746 2,809 2,802 2,839 2,919 19,483 

b) Other TAA:                 

- intra muros: 0,051 0,051 0,051 0,048 0,047 0,045 0,045 0,337 

- extra muros:                 

Symmetry 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

Audits 0,024 0,024 0,024 0,022 0,022 0,021 0,021 0,157 

Other informatics 
assistance                 

Experts – project 
evaluations 0,035 0,038 0,044 0,048 0,053 0,053 0,060 0,331 

Subtotal 1 2,796 2,845 2,890 2,951 2,947 2,980 3,068 20,477 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,025 0,128 0,127 0,119 0,128 0,123 0,128 0,778 

b) Meetings of 
experts 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

c) Information and 
publications 0,042 0,043 0,042 0,040 0,039 0,037 0,038 0,281 

d) Other 0,073 0,089 0,095 0,096 0,093 0,097 0,104 0,647 

Subtotal 2 0,165 0,285 0,290 0,279 0,283 0,280 0,292 1,874 

TOTAL 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351 
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average unit 
cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

ACTION N°1: ACTIVE 
CITIZENS FOR EUROPE 

8959  101,134 

- TOWN TWINNING Operating & 
Project Grants 8671 0,011 95,384 

- CITIZENS' PROJECTS AND 
SUPPORT MEASURES 

Project Grants 
& Service 
Contracts 

288 0,020 5,750 

ACTION N°2: ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN EUROPE 566  62,425 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
"THINK TANKS" 

Operating 
Grants 76 0,180 13,596 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 

Operating 
Grants 96 0,180 17,304 

- CIVIL SOCIETY PROJECTS Project Grants 394 0,080 31,525 

ACTION N°3: TOGETHER FOR 
EUROPE 58  20,491 

- HIGH VISIBILITY EVENTS Project Grants 
& Service 
Contracts 

19 0,735 13,951 

- STUDIES Project Grants 
& Service 
Contracts 

6 0,230 1,400 

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 

Operating 
Grants & 
Service 
Contracts 

33 0,155 5,140 

ACTION N°4: ACTIVE 
EUROPEAN REMEMBRANCE 246  8,600 

- SUPPORT TO PROJECTS Project Grants 246 0,035 8,600 

TOTAL  9828  192,649 
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The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 

1 

6 

   

Other human resources 

DNE/AUX 

 1 DNE 

3 AUX 

  

Total 11 4 15  

 

7.2. Overall financial impact of human resources  

Type of human resources Amount (€ million)
2007 Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.188.000 € 

 

FTE: 11 * 108.000 € 

 

Other human resources 

 

 

223.000 € 

1-A: 87.014 €, 
1-B: 51.540 €, 
1-C: 40.037 € 
1-DNE: 44.316 € 

Total 1.411.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 
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7.3. Other administrative expenditure deriving from the action  

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 42.000 € 5 persons * 10missions * 825 € 
(average) 

A07030 – Meetings 116.000 € 2meetings * 50persons * (860 € + 
(2*150 €)) 

A07031 – Compulsory committees 1 68.000 € 3meetings * 25persons * 860€ 
(Management Committee) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000 € Annual Conference (approx.) 

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 426.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 1.837.000 € 

7 years 

€ 12.859.000 € 

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 

9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal.  




