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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2006/EK HATÁROZATA

(...)

a 2007–2013-os időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” 

című program létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 151. és 308. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően3,

  

1 HL C 28., 2006.2.3., 29. o.
2 HL C 115., 2006.5.16., 81. o.
3 Az Európai Parlament 2006. április 5-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé), a Tanács …-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az 
Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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mivel:

(1) A Szerződés létrehozza az uniós polgárságot, amely kiegészíti a megfelelő tagállam 

szerinti nemzeti állampolgárságot. Az uniós polgárság fontos elem az európai integráció 

folyamatának erősítésében és védelmében.

(2) A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett és a kohézió érdekében a 

Közösségnek támogatnia kell, hogy a polgárok teljes mértékben tudatában legyenek 

európai polgárságuknak, az azzal járó előnyöknek, jogoknak és kötelezettségeknek.

(3) Különösen fontos, hogy az európai polgárokat a 2005. június 16-17-i brüsszeli Európai 

Tanács által indított, Európa jövőjével kapcsolatos átgondolási időszak összefüggésében is 

teljes mértékben ráébresszék uniós polgárságukra. Az „Európa a polgárokért” című 

programnak ezért úgy kell kiegészítenie az e tekintetben indított kezdeményezéseket, hogy 

nem eredményez átfedést azokkal.

(4) Annak érdekében, hogy a polgárok teljes mértékben támogassák az európai integrációt, az 

Európai Unió 2000. december 7-én kihirdetett alapjogi chartájának1 teljes körű tiszteletben 

tartása mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni közös értékeikre, történelmükre és 

kultúrájukra, amelyek a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása, a 

kulturális sokféleség, a tolerancia és a szolidaritás elvein alapuló társadalomhoz tartozásuk 

központi elemei.

(5) Az aktív polgárság ösztönzése nemcsak a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia 

elleni harc erősítésének, hanem az összetartozás és a demokrácia erősítésének is 

kulcsfontosságú eleme.

(6) Az EU tájékoztatási és kommunikációs stratégiájának keretében biztosítani kell a 

programon keresztül támogatott tevékenységek széles körű terjesztését és azok jelentős 

hatását.

  

1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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(7) Annak érdekében, hogy Európa közelebb kerüljön polgáraihoz, és hogy a polgárok 

maradéktalanul részt vehessenek egy egyre szorosabban összefonódó Európa építésében, 

meg kell szólítani minden állampolgárt és a részt vevő országokban jogszerűen letelepedett 

valamennyi személyt, és be kell vonni minden polgárt a közös európai eszményekhez 

tartozás érzését kialakító, nemzetek feletti csereprogramokba és az együttműködés

keretében végzett tevékenységekbe.

(8) Az Európai Parlament egy 1988-ban elfogadott állásfoglalásában kívánatosnak ítélte a 

különböző tagállamok polgárai közötti kapcsolatteremtés érdekében tett jelentős 

törekvéseket, és megállapította, hogy ésszerű és kívánatos is a különböző tagállamok 

települései közötti testvérkapcsolatok fejlesztésének különleges uniós támogatása.

(9) Az Európai Tanács több alkalommal is elismerte annak szükségességét, hogy az Európai 

Uniót és annak intézményeit közelebb kell hozni a tagállamok polgáraihoz. Ösztönözte az 

Unió intézményeit, hogy az európai polgárok számára közös alapvető értékek 

hangsúlyozásával párhuzamosan folytassák és erősítsék a nyílt, átlátható és rendszeres 

párbeszédet a szervezett civil társadalommal, ezáltal támogatva a polgárok részvételét a 

közéletben és a döntéshozatalban.

(10) Az aktív európai polgárságot (a polgári részvételt) támogató közösségi cselekvési program 

létrehozásáról szóló, 2004. január 26-i 2004/100/EK tanácsi határozat1 létrehozott egy, az 

aktív európai polgárságot (a polgári részvételt) támogató cselekvési programot, amely 

megerősítette a civil társadalmi szervezetekkel és a településekkel folytatott állandó 

párbeszéd kialakításának, valamint a polgárok aktív bevonása támogatásának 

szükségességét.

  

1 HL L 30., 2004.2.4., 6. o.
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(11) A polgárok nemzetek feletti és több ágazatot átfogó dimenzióval rendelkező projektjei 

fontos eszközt jelentenek a polgárokkal való kapcsolattartásban, az európai tudatosság és 

az európai politikai integráció, valamint a társadalmi integráció és a kölcsönös megértés 

előmozdításában.

(12) A civil társadalmi szervezetek európai, nemzeti, regionális és helyi szinten fontos elemei a 

polgárok aktív társadalmi részvételének, és elősegítik a közélet minden területének 

megerősítését. Egyben közvetítő szerepet töltenek be Európa és polgárai között. Nemzetek 

feletti együttműködésüket ezért támogatni és ösztönözni kell.

(13) Az európai politikák kutatási szervezetei ötletekkel és gondolatokkal szolgálhatnak az 

európai szinten folytatott eszmecsere megélénkítéséhez. Ezért az információs és 

információcsere-hálózatok áttekinthető eljárások révén való kialakításával célszerű 

támogatni az európai intézmények és a polgárok közti összekötő kapocs szerepét betöltő 

azon tevékenységeket is, amelyek tükrözik ezek elkötelezettségét az európai identitás és 

polgárság kialakításában.

(14) Érdemes továbbá az Európai Unió által — a kultúra terén európai szintű tevékenységet 

folytató szervezeteket támogató közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. 

április 21-i 792/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal1 összefüggésben — a 

deportálásokkal kapcsolatos főbb helyszínek és archívumok megóvása és az azokra történő 

megemlékezés céljából elkezdett tevékenységet is folytatni; így fenntartható a köztudatban 

a második világháború valamennyi dimenziója és annak tragikus következményei, 

előmozdítható az egyetemes emlékezés, ami egyben a múlt lezárásának és a jövő 

építésének az eszköze.

(15) A 2000 december 7-9-i nizzai Európai Tanács által elfogadott, sportról szóló nyilatkozat 

megállapította, hogy „a Közösség nem rendelkezik ugyan közvetlen hatáskörrel ezen a 

területen, mégis figyelembe kell vennie a Szerződés különböző rendelkezésein alapuló 

fellépése során a sportban rejlő szociális, pedagógiai és kulturális funkciókat.”

  

1 HL L 138., 2004.4.30., 40. o.
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(16) Különös figyelmet kell szentelni annak, hogy valamennyi tagállam polgárai és civil 

társadalmi szervezetei kiegyensúlyozottan integrálódjanak a nemzetek feletti projektekbe 

és tevékenységekbe.

(17) A tagjelölt országok és az EGT-megállapodásban részes EFTA-államok – a velük kötött 

megállapodásoknak megfelelően – részt vehetnek a közösségi programokban.

(18) Az Európai Tanács 2003. június 19–20-i thesszaloniki ülésén elfogadta a „Thesszaloniki 

cselekvési program a Nyugat-Balkánért: az európai integráció útján” című programot, 

amely meghívta a nyugat-balkáni országokat, hogy vegyenek részt a közösségi 

programokban és a Közösség ügynökségeinek munkájában; ezért a nyugat-balkáni 

országokat a közösségi programok potenciális részvevőinek kell tekinteni.

(19) A Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködésben a programot rendszeresen nyomon 

kell követni és független módon értékelni kell, hogy lehetőség legyen az intézkedések 

megfelelő megvalósításához szükséges kiigazításokra.

(20) A program ellenőrzési és értékelési eljárásai során konkrét, mérhető, elérhető, releváns és 

jól időzített célok és mutatók mentén kell haladni.
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(21) Alkalmazni kell a Közösség pénzügyi érdekeit védő, az Európai Közösségek általános 

költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet1 (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági 

rendeletet2, a költségvetési eszközök kiválasztása során figyelembe véve az egyszerűség és 

az összhang elvét, azoknak az eseteknek a korlátozott számát, amelyekben a Bizottság 

megtartja magának a végrehajtás és a lebonyolítás közvetlen felelősségét, valamint azt, 

hogy a források nagyságának és a felhasználásukkal járó adminisztratív terheknek 

arányban kell állniuk egymással. 

(22) Megfelelő intézkedéseket kell továbbá tenni a szabálytalanságok és a csalások 

megelőzésére, valamint az elveszett, illetve tévesen kifizetett vagy használt pénzeszközök 

visszafizettetésére.

(23) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelve szerint a program végrehajtását a 

program résztvevőinek odaítélt támogatásnak vagy a program irányítására nemzeti szinten 

létrehozott struktúrák közösségi támogatásának átalányösszeg szerinti finanszírozásán 

keresztül egyszerűsíteni lehet.

(24) Ez a határozat a program teljes időtartamára meghatároz egy olyan pénzügyi keretösszeget, 

amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodás3 37. pontja szerinti 

elsődleges hivatkozási alapot jelenti a költségvetési hatóság számára. 

  

1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
2 HL L 357., 2002.12.31., 1. o. Az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 

3. o.) módosított rendelet.
3 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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(25) Mivel e határozat céljait tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és ezért – a 

program fellépéseinek és intézkedéseinek transznacionális és multilaterális természete 

miatt – ezek a célok közösségi szinten jobban megvalósíthatóak, a Közösség a Szerződés 

5. cikkében megfogalmazott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat 

el. A fent említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat 

nem lépi túl a fenti célok eléréséhez szükséges mértéket.

(26) Az ezen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 

végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 

június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak1 megfelelően kell elfogadni.

(27) A 2004/100/EK határozat alapján a 2006. december 31. előtt megkezdett fellépések

nyomon követésére átmeneti intézkedéseket kell hozni, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk

A program tartalma és terjedelme

(1) Ez a határozat létrehozza az „Európa a polgárokért” című programot (a továbbiakban: a 

program) a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra.

  

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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(2) A program a következő általános célok megvalósításához járul hozzá:

a) lehetővé teszi, hogy a polgárok érintkezésbe lépjenek egymással, és részt vegyenek

egy mind szorosabban összefonódó, demokratikus és a világ felé orientálódó, 

kulturális sokféleségében egyesült és általa nemesebbé lett Európa felépítésében, és 

ezáltal fejlesszék az uniós polgárságot;

b) egy közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása;

c) azon tudat kialakítása, hogy az Európai Uniót annak valamennyi polgára egyformán 

magáénak vallhatja;

d) az európai polgárok közötti kölcsönös megértés elősegítése, miközben tiszteletben 

tartja és támogatja a kulturális és nyelvi sokféleséget, és hozzájárul a kultúrák közötti 

párbeszédhez.

2. cikk 

A program egyedi céljai

A program — nemzetek feletti szinten megvalósítandó — egyedi céljai a Szerződés alapvető 

céljaival összhangban a következők:

a) találkozási lehetőséget nyújtani a helyi közösségek lakóinak szerte Európában, hogy 

kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, hogy tanulhassanak a 

történelemből és építhessék a jövőt;

b) a civil társadalom európai szintű együttműködése révén támogatni az európai polgársággal 

és a demokráciával, a közös értékekkel, történelemmel és kultúrával kapcsolatos 

megmozdulásokat, eszmecseréket és gondolatokat;

c) közelebb hozni Európát a polgárokhoz, az európai értékek és vívmányok népszerűsítése 

által, miközben a múlt emlékei sem merülnek feledésbe;
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d) ösztönözni valamennyi résztvevő ország polgárainak és civil társadalmi szervezeteinek 

együttműködését — hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és rávilágítva mind 

Európa sokféleségére, mind egységére —, különös tekintettel azon tevékenységekre, 

amelyek célja az Európai Uniót 2004. április 30-án alkotó, és azt ezt követően csatlakozott 

tagállamok polgárai közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása.

3. cikk

Fellépések

(1) A program céljainak megvalósítása a következő — a melléklet I. részében részletezett —

fellépések támogatása révén történik:

a) „Aktív polgárokat Európának”, amely a következőket foglalja magába:

– testvérváros-program,

– a polgárok projektjei és az azokat kísérő intézkedések;

b) „Aktív civil társadalmat Európában”, amely a következőket foglalja magába:

– strukturális támogatás az európai politikák kutatóintézeteinek („szellemi 

műhelyek”),

– strukturális támogatás európai szintű civil társadalmi szervezeteknek,

– civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása;
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c) „Együtt Európáért”, amely a következőket foglalja magába:

– széles tömegeket vonzó események, többek között megemlékezések, 

díjátadások, művészeti rendezvények, összeurópai konferenciák,

– kutatások, felmérések és közvélemény-kutatások,

– a tájékoztatás és a terjesztés eszközei;

d) „Aktív európai megemlékezés”, amely a következőt foglalja magában:

– az áldozatok deportálásához és a róluk szóló megemlékezésekhez kapcsolódó 

főbb helyszínek és archívumok megóvása.

(2) Mindegyik fellépésben prioritást kaphat valamennyi tagország polgárainak és civil 

társadalmi szervezeteinek kiegyensúlyozott integrációja, ahogyan azt a 2. cikk d) pontjában 

megfogalmazott egyedi cél előírja.

4. cikk

A közösségi intézkedések formái

(1) A közösségi intézkedések támogatások vagy közbeszerzési szerződések formájában 

valósulhatnak meg.

(2) A közösségi támogatások különféle formában nyújthatók, például működési vagy 

programtámogatásként, ösztöndíjként, illetve jutalomként.

(3) A közbeszerzési szerződések olyan szolgáltatások beszerzésére terjednek ki, mint például 

programok szervezése, tanulmányok és kutatások, tájékoztatási és terjesztési eszközök, 

nyomon követés és értékelés.



9575/1/06 REV 1 VL/ds 11
DG I - Direction 2 A HU

(4) Közösségi támogatásban csak azok részesülhetnek, akik megfelelnek a melléklet II. 

részében megfogalmazott feltételeknek.

5. cikk

Részvétel a programban

A programban a következő országok vehetnek részt (a továbbiakban: résztvevő országok):

a) a tagállamok;

b) az EGT-megállapodásban részes EFTA-államok, az EGT-megállapodás rendelkezéseinek 

megfelelően;

c) az előcsatlakozási támogatásban részesülő tagjelölt országok, azoknak az általános 

elveknek, illetve a közösségi programokban való részvételük azon általános feltételeinek 

megfelelően, amelyeket a velük kötött keretmegállapodások tartalmaznak;

d) a nyugat-balkáni országok, a közösségi programokban való részvételük általános elveiről 

szóló keretmegállapodások alapján velük létrehozandó szabályozásnak megfelelően.
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6. cikk 

A program hozzáférhetősége

A program nyitva áll mindazon érintettek előtt, akik támogatják az aktív európai polgárságot, 

különös tekintettel a helyi hatóságokra és szervezetekre, az európai politikák kutatóintézeteire

(szellemi műhelyek), polgárok csoportjaira és egyéb civil társadalmi szervezetekre.

7. cikk

Együttműködés nemzetközi szervezetekkel

A program kiterjedhet a vonatkozó nemzetközi szervezetekkel — pl. Európa Tanács, UNESCO —

az aktív európai polgárság terén folytatott közös és innovatív tevékenységekre; az együttműködés 

közös hozzájárulások alapján, valamint a költségvetési rendeletnek és az egyes intézetek vagy 

szervezetek különböző szabályainak megfelelően történik.

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) A Bizottság — a melléklet rendelkezéseinek megfelelően — meghozza a program 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket.
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(2) A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a következő 

intézkedéseket kell meghozni:

a) a program végrehajtásának szabályozása, beleértve az éves munkatervet, a 

kiválasztás kritériumait és a kiválasztási eljárást;

b) a program különböző kezdeményezései közötti általános egyensúly;

c) a program ellenőrzésének és értékelésének módjai.

d) a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás (összeg, időtartam, elosztás és 

kedvezményezettek) az összes működési támogatás, az 1. fellépés szerinti többéves 

testvérváros-megállapodások és a 3. fellépés szerinti, széles tömegeket vonzó 

események tekintetében.

(3) A program végrehajtásához szükséges összes egyéb intézkedést a 9. cikk (3) bekezdésében 

meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghozni.

(4) A (2) bekezdésben említett eljárás részeként a Bizottság a mellékletben ismertetett minden 

egyes fellépés esetében iránymutatást dolgozhat ki, hogy az aktív európai polgársággal 

kapcsolatos prioritások változása esetén a programot annak megfelelően módosíthassa.

9. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.
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(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, tekintettel ugyanazon határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, tekintettel ugyanazon határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10. cikk

Koherencia az egyéb közösségi és európai uniós eszközökkel

(1) A Bizottság biztosítja a koherenciát és a kiegészítő jelleget e program és a közösségi 

fellépés egyéb területein — különösen az oktatás, a szakképzés, a kultúra, az ifjúság, a 

sport, a környezet, az audiovizuális ágazat és a média, az alapvető jogok és szabadságok, a 

társadalmi integráció, a nemek közötti egyenlőség, a megkülönböztetés, a rasszizmus és az 

idegengyűlölet valamennyi formájának leküzdése, a tudományos kutatás, az információs 

társadalom, valamint a Közösség külső fellépése területén (különösen az európai 

szomszédsági politika szintjén) — alkalmazott eszközök között.

(2) A program más közösségi és európai uniós eszközökkel közösen használhat forrásokat 

olyan fellépések megvalósítására, amelyek mind e program, mind az egyéb eszközök 

céljainak megfelelnek.
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11. cikk

A pénzügyi keretösszeg

(1) A program megvalósítására rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg az 1. cikkben 

meghatározott időszakra 190 millió EUR1.

(2) Az éves előirányzatokat a pénzügyi kereten belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

12. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A pénzügyi támogatás jogi személyek számára történő kifizetések formájában valósul meg. 

A kezdeményezés és a kitűzött cél természetétől függően természetes személyek is

részesülhetnek támogatásban.

(2) A Bizottság a program keretein belül megvalósított fellépésekért vagy projektekért díjat 

ítélhet meg természetes vagy jogi személyeknek.

(3) A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 181. cikkének megfelelően és a kezdeményezés 

természetétől függően átalányfinanszírozás és/vagy egységre vetített árszabás 

engedélyezhető.

(4) Természetbeni társfinanszírozás engedélyezhető.

(5) A kedvezményezettek jellegzetességeire és a fellépések természetére figyelemmel a 

Bizottság felmentheti a kedvezményezetteket a javasolt intézkedés vagy munkaprogram 

végrehajtására való szakmai alkalmasság, illetve az ahhoz szükséges minősítés igazolása 

alól.

  

1 Ez az összeg 2004-es számokon alapul, és az inflációt figyelembe vevő technikai kiigazítás 
tárgyát képezi.
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(6) Kisebb támogatások esetében a kedvezményezett által szolgáltatandó információk 

mennyisége korlátozható.

(7) Meghatározott esetekben — mint pl. kisebb támogatások odaítélése esetén — a 

kedvezményezett felmenthető azon kötelezettség alól, hogy igazolja a tervezett projekt 

vagy munkaprogram kivitelezéséhez szükséges pénzügyi kapacitását.

(8) A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 162. cikkében meghatározott általános európai érdeket 

szolgáló célt képviselő szervek számára a program keretein belül odaítélt működési 

támogatások hosszabbítás esetén nem csökkennek automatikusan. 

13. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az e határozat alapján finanszírozott fellépések

megvalósításakor a Közösség pénzügyi érdekei ne sérüljenek; ehhez a csalást, korrupciót 

és bárminemű más illegális tevékenységet megakadályozó preventív intézkedéseket 

alkalmaz, eredményes ellenőrzéseket folytat, az indokolatlanul kifizetett összegeket 

visszafizetteti, és — amennyiben szabálytalanságokra bukkan — hatásos, arányos és 

elrettentő szankciókat szab ki az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről 

szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom1 és a az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által 

végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 

2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet2, valamint az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) 

által lefolytatott vizsgálatokról, szóló 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek3 megfelelően.

  

1 HL L 312., 1995.12.23., 1. o.
2 HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
3 HL L 136., 1999.5.31., 1. o.
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(2) A program keretein belül finanszírozott közösségi fellépések esetében a 2988/95/EK, 

Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabálytalanság a közösségi jog 

valamely rendelkezésének vagy valamely szerződéses kötelezettségnek egy gazdasági 

szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek 

eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt 

költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, indokolatlan kiadási tételek miatt.

(3) A Bizottság csökkenti, felfüggeszti, vagy visszafizetteti az egy adott kezdeményezésre 

odaítélt pénzügyi támogatás összegét, amennyiben szabálytalanságokra bukkan —

beleértve ezen határozat rendelkezéseinek, vagy a szóban forgó pénzügyi támogatást 

odaítélő egyedi határozatnak, szerződésnek vagy megállapodásnak figyelmen kívül 

hagyását —, vagy ha tudomást szerez arról, hogy a Bizottság jóváhagyásának 

kérvényezése nélkül a kezdeményezésen olyan változtatást eszközöltek, amely a projekt 

természetével vagy megvalósításának feltételeivel ellentétes.

(4) Amennyiben a kedvezményezett nem tartja magát a határidőkhöz, vagy a kezdeményezés 

megvalósítása nem halad előre olyan mértékben, hogy az odaítélt pénzügyi támogatás 

egésze indokolt lenne, a Bizottság felkéri a kedvezményezettet, hogy meghatározott időn 

belül nyújtsa be észrevételeit. Amennyiben a kedvezményezett nem szolgál kielégítő 

válasszal, a Bizottság törölheti a hátralévő pénzügyi támogatást és követelheti a már 

kifizetett összegek visszafizetését.

(5) Bárminemű jogtalan kifizetést vissza kell fizetni a Bizottságnak. A késedelmes 

visszafizetésekre kamatot kell felszámítani a költségvetési rendeletben megállapított 

feltételek szerint.
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14. cikk 

Nyomon követés és értékelés

(1) A Bizottság gondoskodik a program rendszeres nyomon követéséről. A nyomon követési 

és értékelési folyamat eredményeit hasznosítani kell a program végrehajtásakor.

Az ellenőrzés különösképpen magába foglalja a (3) bekezdés a) és c) pontjában 

megnevezett jelentések elkészítését.

A konkrét célok módosíthatók a Szerződés 251. cikkének megfelelően.

(2) A Bizottság gondoskodik a program rendszeres, külső és független értékeléséről, és 

rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet.

(3) A Bizottság benyújtja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához a következőket:

a) az elért eredményekről és a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi 

aspektusairól szóló időközi értékelő jelentést legkésőbb 2010. december 31-ig;

b) a program folytatásáról szóló közleményt legkésőbb 2011. december 31-ig;

c) az utólagos értékelésről készült jelentést legkésőbb 2015. december 31-ig.
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15. cikk 

Átmeneti rendelkezés

A 2004/100/EK határozat értelmében a 2006. december 31-e előtt megindult fellépések —

megvalósításuk befejezéséig — az említett határozat hatálya alá tartoznak.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében a 2004/100/EK határozat szerint rosszul kifizetett 

összegek visszafizetéséből származó célhoz kötött bevételeknek megfelelő előirányzatok 

rendelkezésre bocsáthatók a program számára.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Ez a határozat 2007. január 1-jétől alkalmazandó. 
Kelt Brüsszelben, 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök
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MELLÉKLET

I. A FELLÉPÉSEK ISMERTETÉSE

Kiegészítő információk a programhoz történő hozzáférésre vonatkozóan

A 6. cikkben említett civil társadalmi szervezetek magukba foglalnak többek között 

szakszervezeteket, az önkéntes munka és az amatőr sport terén tevékenykedő szervezeteket 

és oktatási intézményeket.

1. FELLÉPÉS: Aktív polgárokat Európának

Ez a fellépés a programnak azon részét képezi, amely kifejezetten a polgároknak részvételi 

lehetőséget nyújtó tevékenységekre irányul. Ezek a tevékenységek az alábbi két 

intézkedési típusba taroznak:

Testvérváros-program

Ez az intézkedés olyan tevékenységeket céloz meg, amelyek európai polgárok 

testvérvárosi tevékenység keretein belül történő közvetlen cseréjével kapcsolatosak, vagy 

azt segítik. Ezek lehetnek egyszeri vagy próba projektek, de lehetnek intenzívebb 

szervezés alapján létrejövő strukturált, többéves és több résztvevős megállapodás formáját 

öltő projektek is, amelyek számos tevékenységet magukba foglalnak a polgárok számára 

szervezett találkozóktól a testvérvárosi tevékenységek keretein belül szervezett, általános 

érdeklődésre számot tartó témákban rendezett egyedi konferenciákig vagy 

szemináriumokig, és a hozzájuk tartozó kiadványokig. Ez az intézkedés aktívan hozzájárul 

egymás megismerésének és kölcsönös megértésének fokozásához.
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2007-re, 2008-ra és 2009-re strukturális támogatás nyújtható közvetlenül az Európai 

Települések és Régiók Tanácsának (CEMR), amely a testvérváros-programok területén 

tevékenykedő, általános európai jelentőségű célokat követő szervezet.

A polgárok projektjei és az azokat kísérő intézkedések

Ezen intézkedés keretein belül számos, nemzetek feletti és ágazatok közötti dimenzióval 

rendelkező, a polgárok közvetlen részvételét biztosító projekt nyer támogatást. A helyi 

szintű részvétel ösztönzését célzó projektek elsőbbséget élveznek. Az ilyen projektek a 

felismert igények kielégítésének lehetőségeit tárják fel innovatív megközelítések révén; 

terjedelmüket és tartalmukat a társadalmi események határozzák meg. Ösztönözni kell az 

új technológiák, különösen az információs társadalom technológiáinak használatát. Ezek a 

projektek különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozását biztosítják, akik együtt 

cselekszenek, vagy európai témákról folytatnak eszmecserét, és ezáltal elősegítik a 

kölcsönös megértést és tudatosítják az európai integráció folyamatát.

A testvérváros-projektek és a polgárok projektjeinek javítására kísérő intézkedéseket kell 

kidolgozni, amelyek révén a polgárok kicserélhetik a náluk bevált gyakorlatot, 

összegyűjthetik a helyi és a regionális szinten érintettek — beleértve a hatóságok —

tapasztalatait, és új készségeket fejleszthetnek ki pl. képzések révén.

Tájékoztatásul: ez a fellépés a programra juttatott teljes költségvetés legalább 47 %-át 

kapja.
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2. FELLÉPÉS: Aktív civil társadalmat Európában

Strukturális támogatás az európai politikai kutatóintézeteknek („szellemi műhelyek”)

Az európai témákkal kapcsolatos új ötletekkel és gondolatokkal fellépő intézetek fontos 

intézményes partnerek, akik az EU intézményeinek független stratégiai, ágazatok feletti 

ajánlásokat tudnak tenni. Tevékenységükkel megélénkíthetik a — mindenekelőtt az 

európai uniós polgársággal és az európai értékekkel és kultúrával kapcsolatos —

eszmecserét. Az intézkedés azon szervezetek intézményi kapacitásának fokozását célozza, 

amelyek reprezentatívak, valós hozzáadott európai értéket nyújtanak, fontos multiplikációs 

hatással lehetnek, és végezetül együtt tudnak működni a program egyéb 

kedvezményezetteivel. A transzeurópai hálózatok fejlesztése nagy jelentőséggel bír ezen a 

területen. A támogatások odaítélése olyan többéves munkaprogram alapján történhet, 

amely témák és tevékenységek széles skáláját öleli fel.

2007-re, 2008-ra és 2009-re strukturális támogatás nyújtható közvetlenül a „Groupement 

d’études et de recherches Notre Europe” nevű egyesületnek és az „Institut für Europäische 

Politik”-nak, mint általános európai jelentőségű célokat követő szervezeteknek.
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Strukturális támogatás európai szintű civil társadalmi szervezeteknek

A civil társadalmi szervezetek a társadalmi részvétel polgári, oktatási, kulturális és 

politikai tevékenységeinek fontos részét képezik. Szükség van rájuk és arra, hogy európai 

szinten működni és együttműködni tudjanak. Képesnek kell lenniük továbbá arra, hogy 

konzultációk révén részt vegyenek a politika kialakításában. Ez az intézkedés biztosítja 

számukra azt a cselekvőképességet és stabilitást, amely ahhoz szükséges, hogy ágazatközi 

és horizontális dimenzióban, nemzetek feletti katalizátorként működhessenek európai 

szinten tagjaik és a civil társadalom számára, és ezáltal hozzájáruljanak a program 

céljaihoz. A transzeurópai hálózatok és európai egyesületek fejlesztése nagy jelentőséggel 

bír ezen a munkaterületen. A támogatások odaítélése olyan többéves munkaprogram 

alapján történhet, amely témák és tevékenységek széles skáláját öleli fel.

2007-re, 2008-ra és 2009-re strukturális támogatás nyújtható közvetlenül három olyan 

szervezetnek, amely általános európai jelentőségű célokat követ: az Európai Szociális Nem 

Kormányzati Szervezetek Platformjának, az Európai Mozgalomnak és a Menekültek és 

Száműzöttek Európai Tanácsának.

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása

A helyi, regionális, nemzeti szintű, vagy európai szintű civil társadalmi szervezetek 

bevonhatják a polgárokat vagy képviselhetik érdekeiket eszmecserék, kiadványok, 

állásfoglalások és egyéb konkrét transznacionális projektek révén. Azáltal, hogy 

tevékenységük európai dimenziót kap, vagy arra épít, a civil társadalmi szervezetek 

fokozhatják cselekvőképességüket, és szélesebb közönséghez juthatnak el. A különböző 

tagállamok civil társadalmi szervezetei közötti közvetlen együttműködés hozzájárul a 

különböző kultúrák és nézőpontok kölcsönös megértéséhez és a közös érdekek és értékek 

felismeréséhez. Bár ez egyedi projektek formájában is megvalósulhat, a hosszabb távú 

megközelítés tartósabb hatást eredményez, valamint hálózatok és kapcsolódási pontok 

kialakulását biztosítja.
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Tájékoztatásul: ez a fellépés a programra juttatott teljes költségvetés közel 29 %-át kapja.

3. FELLÉPÉS: Együtt Európáért

Széles tömegeket vonzó események

Ez az intézkedés olyan eseményeket támogat, amelyeket a Bizottság, adott esetben a 

tagállamokkal vagy más érintett partnerekkel együttműködésben szervez, és amelyek 

tekintélyes méretűek és hatókörűek, visszhangot váltanak ki az európai népek körében, 

fokozzák bennük az egyazon közösséghez tartozás érzését, tudatosítják bennük az Európai 

Unió történetét, vívmányait és értékeit, bevonják őket a kultúrák közötti párbeszédbe és 

hozzájárulnak európai identitásuk fejlődéséhez.

Ilyen események lehetnek többek között a történelmi eseményekről való megemlékezések, 

az európai vívmányok megünneplése, művészeti események, a meghatározott témákkal 

kapcsolatos tájékoztató rendezvények, összeurópai konferenciák és a jelentősebb 

teljesítményekre figyelmet felhívó díjak átadása. Ösztönözni kell az új technológiák, 

különösen az információs társadalom technológiáinak használatát.

Kutatások

A Bizottság kutatásokat, felméréseket és közvélemény-kutatásokat (Eurobarometer) végez, 

hogy világosabb képet alkothasson az európai szinten aktív polgárságról.
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A tájékoztatás és a terjesztés eszközei

Tekintettel a polgárokra helyezett hangsúlyra és az aktív uniós polgárság területén 

megvalósítandó kezdeményezések széles skálájára, részletes tájékoztatásra van szükség a 

program különböző tevékenységeiről, egyéb, az uniós polgársággal kapcsolatos európai 

megmozdulásokról és más releváns kezdeményezésekről; ezek az információk egy 

internetes portál és más eszközök segítségével jutnak el az érdekeltekhez.

2007-re, 2008-ra és 2009-re strukturális támogatás nyújtható közvetlenül az „Association 

Jean Monnet”, a „Centre européen Robert Schuman”, valamint a nemzeti és európai szintű 

szövetséget alkotó „Maisons de l'Europe” szervezetnek, amelyek mindegyike általános 

európai jelentőségű célt követ.

Tájékoztatásul: ez a fellépés a programra juttatott teljes költségvetés közel 10 %-át kapja.

4. FELLÉPÉS: Aktív Európai Emlékezés

E kezdeményezés keretében az alábbi típusú projektek támogathatók:

– a tömeges deportálásokhoz kapcsolódó főbb helyszínek és emlékhelyek megóvása, a 

nácizmus idején létesített volt koncentrációs táboroknak, továbbá más, a nácizmus 

alatti tömeges mártíromsághoz és emberirtáshoz kapcsolódó helyszíneknek, valamint 

azon archívumoknak a megőrzése, amelyek az ezen események dokumentálását 

szolgálják, illetve az áldozatok, csakúgy mint az embertelen körülmények között a 

holokauszt elől embertársaikat menekítő személyek tekintetében az emlékezetet 

ápolják;

– a sztálinizmushoz kapcsolódó tömeges emberirtások és tömeges deportálások 

áldozatai emlékének ápolása, csakúgy mint az ezen eseményekhez kapcsolódó 

emlékhelyek és az ezen események dokumentálását szolgáló archívumok megőrzése.

Ez a fellépés a programra juttatott teljes költségvetés közel 4 %-át kapja.
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II. A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA

A program végrehajtásának vezérelvei az átláthatóság és a nyitottság számos szervezet és 

projekt felé. Ennek következtében a projektek és a tevékenységek kiválasztása alapvetően 

nyílt ajánlattételi eljárás útján történik. Ettől eltérni csak nagyon sajátos esetekben, és a 

2342/2002/EK, Euratom rendelet 168. cikke (1) bekezdése c) és d) pontjának 

maradéktalanul eleget téve lehet.

A program kialakítja a többéves partnerprogramok elvét, amely programok kölcsönösen 

elfogadott célkitűzéseken alapulnak, és az eredmények elemzésére épülnek, hogy ezzel 

kölcsönös előnyöket biztosítsanak mind a civil társadalom, mind az Európai Unió számára. 

Az e program keretében kötött, egyszeri támogatásról szóló megállapodáson keresztül 

allokált finanszírozás maximális időtartama 3 év.

Egyes fellépések esetében végrehajtó ügynökségek, vagy — különösen az 1. fellépés 

esetében — nemzeti ügynökségek részvételével zajló, közvetett centralizált lebonyolításra 

lehet szükség.

Minden fellépés transznacionális alapon valósul meg. Így ösztönzi a polgárok és eszmék 

mobilitását az Európai Unióban.

A hálózatépítés aspektusai és a multiplikációs hatásokra való összpontosítás — beleértve 

az információs és kommunikációs technológiák használatát — fontos szerepet tölt be, és 

tükröződik mind a tevékenységek típusában, mind a részt vevő szervezetek széles 

skálájában. Ösztönzést kap a programban részt vevő érintettek különböző csoportjai 

közötti párbeszéd és kapcsolódási pontok kialakulása.
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A program költségvetése kiterjedhet a program lebonyolításához és céljainak 

megvalósításához közvetlenül szükséges előkészítő, további felügyeleti, nyomon követési,

könyvvizsgáló és értékelő tevékenységekre, nevezetesen kutatásokra, megbeszélésekre, 

információs és publikációs tevékenységre, az információcserét szolgáló információs 

technológiai hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve bármi más adminisztratív vagy 

technikai segítségre történő kiadásra, amelyhez a Bizottság a program lebonyolítása 

érdekében folyamodik.

A program teljes adminisztratív költségeinek az adott programban előírt feladatokkal 

arányosnak kell lenniük, és — indikatív értékként — a programra juttatott teljes 

költségvetés közel 10 %-ának kell megfelelniük.

A Bizottság tájékoztató, publikációs és információterjesztési tevékenységeket is végezhet, 

ezáltal biztosítva a program által támogatott tevékenységek széles körű ismertségét és 

jelentős hatását.

III. PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

Az e határozat alapján kiválasztott projektek esetében egy mintavételes könyvvizsgáló 

rendszer kerül bevezetésre.

Az utolsó kifizetéstől számított öt éven át a támogatásban részesült kedvezményezett 

köteles a Bizottság számára hozzáférést biztosítani minden, a kiadásokat dokumentáló 

irathoz. A támogatásban részesült kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a Bizottság 

hozzáférhessen az esetleges partnerek vagy tagok birtokában lévő iratokhoz is.
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A Bizottság — közvetlenül saját alkalmazottai, vagy bármely más, általa kiválasztott 

minősített külső intézmény révén — könyvvizsgálatot folytathat arról, hogy a támogatás 

hogyan került felhasználásra. Ilyen vizsgálatokra a szerződés fennállásának teljes ideje 

alatt, illetve a zárkifizetés dátumát követő öt éven belül kerülhet sor. A könyvvizsgálat 

eredményeinek függvényében a Bizottság adott esetben visszafizettetésről határozathat.

Biztosítani kell a Bizottság alkalmazottainak és a Bizottság által felhatalmazott külső 

személyeknek a kedvezményezett irodahelységeibe való akadálytalan bejutást és az 

akadálytalan hozzáférést mindazokhoz az információkhoz — beleértve az elektronikus 

formában tároltakat is —, amelyek a könyvvizsgálat lefolytatásához szükségesek.

A Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) a Bizottságéval azonos 

jogokkal rendelkezik, különösen a hozzáférési jogok tekintetében.
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I. BEVEZETÉS 

  

1. A Bizottság 2006. április 6-án elfogadott, majd benyújtott az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak egy, az EK-Szerződés 151. és 308. cikkén alapuló határozati javaslatot az 

aktív európai polgárságot támogató program létrehozásáról. 

 

2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. október 26-án adott véleményt. 

 

3. A Régiók Bizottsága 2005. november 17-én adott véleményt. 

 

4. Az Európai Parlament az első olvasatot követően 2006. április 5-én adott véleményt. 

 

5. A Tanács 2006. szeptember 25-én, az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének 

megfelelően elfogadta közös álláspontját. 

 

 

II. CÉLKITŰZÉS 

 

1. A program Bizottság által javasolt általános célkitűzéseinek az alábbiak 

megvalósításához kell hozzájárulniuk: 

– lehetővé teszi, hogy a polgárok érintkezésbe léphessenek egymással, és részt 

vehessenek egy mind szorosabban összefonódó, kulturális sokféleségében egyesült és 

általa nemesebbé lett Európa felépítésében; 

– elismert közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás 

kialakítása; 

– az európai polgárok közötti kölcsönös megértés elősegítése, miközben tiszteletben 

tartja és támogatja a kulturális és nyelvi sokféleséget, és hozzájárul a kultúrák közötti 

párbeszédhez. 
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2. A javasolt — nemzetek feletti szinten megvalósítandó — egyedi célok a következők: 

– találkozási lehetőséget nyújtani a helyi közösségek lakóinak szerte Európában, hogy 

kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, hogy tanulhassanak a 

történelemből és építhessék a jövőt; 

– a civil társadalmi szervezetek európai szintű együttműködése révén támogatni az 

európai polgársággal kapcsolatos megmozdulásokat, eszmecseréket és gondolatokat; 

– megfoghatóbbá tenni Európa eszméjét a polgárok számára értékeinek és 

vívmányainak népszerűsítése és megbecsülése által, miközben a múlt emlékei sem 

merülnek feledésbe; 

– ösztönözni valamennyi tagállam polgárainak és civil társadalmi szervezeteinek 

kiegyensúlyozott integrációját — hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és 

rávilágítva mind Európa sokféleségére, mind egységére —, különös tekintettel azon 

tagállamok tevékenységére, amelyek csak nemrégiben csatlakoztak az Európai 

Unióhoz. 

 

III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE 

 

1. Általános megjegyzések 

 

A Tanács közös álláspontja megtartja a Bizottság eredeti javaslatának főbb elemeit. 

Általában véve elmondható, hogy e határozatot illetően a Tanács, az Európai Parlament 

és a Bizottság álláspontja hasonló. 

 

A három intézmény a 2007–2013-ra szóló pénzügyi keretre vonatkozó intézményközi 

megállapodás keretében elfogadta a 190 millió eurós költségvetést (2004-es árakon 

számolva, az infláció figyelembevételéhez szükséges mértékben kiigazítandó). 
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 A Tanács közös álláspontjában felvállalta az Európai Parlament azon elképzelését, hogy a 

program egy új, az aktív európai emlékezéssel kapcsolatos fellépési területtel egészüljön 

ki. A Tanács pozitívan reagált a Parlament azon javaslatára is, hogy a program keretében 

támogatásban részesülő szervezetek körét további három „kijelölt szervezet”-tel növeljék 

(ezáltal kilencre emelve ezek számát). A megfelelő egyensúly biztosítása végett azonban 

e kilenc szervezet különleges státusát 3 év után fokozatosan meg kell szüntetni. 

 

 Az indikatív költségvetési bontást illetően a Tanács arra törekedett, hogy még jobban 

hangsúlyozza az 1. fellépés viszonylagos fontosságát (testvérváros-program és a polgárok 

projektjei) és a Parlamenthez hasonlóan a program irányítási költségeinek csökkentésére 

törekedett. 

 

 A programok végrehajtását és a komitológiát illetően a Tanács kiterjesztette az 

irányítóbizottsági eljárás használatát a pénzügyi támogatás bizonyos eseteire is. 

 

 

2. Az Európai Parlament módosításai 

 
A Tanács arra törekedett, hogy közös álláspontjában figyelembe vegye az Európai 

Parlament aggodalmait és prioritásait, és a Parlament legtöbb módosítását elfogadta. 

 
 

Az 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. és 61. módosítást 

teljesen, részben vagy elvben elfogadták.  

 

A 8., 9., 11., 13., 23., 26., 33., 35., 38., 40., 47. és 53. módosítás esetében a Tanács a 

Bizottság álláspontját követte, és nem fogadta el a módosításokat. 
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A 21. módosításnak az intézmények legitimitásával kapcsolatos kiegészítését 

szükségtelennek ítélték. A 27. módosítást illetően a Tanács nem irányozna elő strukturális 

támogatást az „egyesületek vagy hálózatok” részére, ami jogilag nem kellően konkrét 

fogalom. A 36. módosítás a program költségvetését érintette, amelyet a három intézmény 

a pénzügyi tervről szóló megállapodás összefüggésében tárgyalt és fogadott el. A 41. 

módosítással kapcsolatban a Tanács nem tartotta helyénvalónak az ikerintézményi 

sportklubok által szervezett események kiemelését, mivel a szöveg ezen része más 

területeket nem említ konkrétan, bár a mellékletbe be lett illesztve egy sportegyesületekre 

vonatkozó hivatkozás. A 45. módosítás a költségvetési bontást érinti, amelynek esetében 

a Tanács az 1. fellépést részesítené előnyben, és a 2. fellépésnek szánt százalékos arányt 

az eredeti bizottsági javaslatban foglalttal körülbelül megegyező értékben határozná meg. 

 

 

IV. ÖSSZEGZÉS 

 

A Tanács úgy véli, hogy közös álláspontja kiegyensúlyozott szöveg, amely teljes mértékben 

figyelembe vette az Európai Parlamentnek a bizottsági javaslatra vonatkozó módosításaiban 

szereplő célkitűzéseket. A Tanács várakozással tekint a Parlamenttel való közeli jövőbeni 

megállapodás elé a határozat mihamarabb történő elfogadása érdekében. 

 

 

__________________ 
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- Az alábbiak elfogadása (ká + ny) 
a) közös álláspont 
b) a Tanács indoklása 
- Nyilatkozat 

 

A Bizottság nyilatkozata a komitológiára vonatkozóan (8. cikk) 

 

A Bizottság sajnálatát fejezi ki a Tanács azon kívánságával kapcsolatban, hogy az „Európai 

polgárokat” program az eredeti bizottsági javaslatban szereplő, a prioritások és a kiválasztási 

kritériumok meghatározására vonatkozó komitológiai eljáráson kívül tartalmazzon komitológiai 

eljárást az egyes fellépések kiválasztására vonatkozó döntésekkel kapcsolatban is.  
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A Bizottság megjegyzi, hogy az eredeti javaslathoz képest ez 2–3 hónappal megnöveli a 

pályázóknak a pályázati ajánlatukra vonatkozó döntéssel kapcsolatos várakozási idejét. Ez 

ellentétes a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament által a jogalkotási folyamat kezdetén 

felvállalt egyszerűsítési és felhasználóbarát-jelleget biztosító elvvel. A Bizottság továbbá 

megjegyzi, hogy az Európai Parlament az első olvasat során kialakított véleményében nem 

támogatta, hogy minden egyes kiválasztási döntés komitológiai eljárás tárgyát képezze. 

 

A Bizottság vállalja, hogy az „Európai polgárokat”  program végrehajtása során haladéktalanul 

tájékoztatja a programbizottságot és az Európai Parlamentet minden olyan, fellépéssel kapcsolatos 

kiválasztási döntésről, amely a komitológiai eljárás alkalmazása nélkül született. 

 

A Bizottság továbbá vállalja, hogy továbbra is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne 

lerövidíteni a kiválasztási eljárással kapcsolatos határidőket a hatékonyabb igazgatás, különösen a 

program végrehajtásáért felelős, új végrehajtó hivatal igénybevétele révén. A Bizottság megállapítja 

azonban, hogy bármely ilyen időmegtakarítás mértéke lényegesen kisebb annál a 2–3 hónapnál, 

amelyre számítani lehet, amennyiben minden egyes kiválasztási döntés esetében a komitológiai 

eljárást alkalmazzák. 

 

____________________ 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 

Brüsszel, 26.9.2006 
COM(2006) 542 végleges 

2005/0041 (COD) 
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2005/0041 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
a Tanácsnak 

az „Európa a polgárokért” elnevezésű program (2007-2013) létrehozásáról szóló 
határozat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat továbbítása az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz(COM(2005) 116 végleges – 2005/0041 COD) 

2005. április 14. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: 2005. október 26. 

A Régiók Bizottsága véleménye: 2005. november 17. 

Az Európai Parlament véleménye (első olvasat): 2006. április 5. 

A politikai megállapodás elfogadásának időpontja: 2006. május 18. 

A közös álláspont elfogadásának időpontja: 2006. szeptember 25. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A javasolt program az Európai Unió egyik legfontosabb kihívásával, a polgárok és az Európai 
Unió közötti szakadék áthidalásának feladatával kíván megbirkózni. A javasolt program 
nemcsak biztosítja a 2004-2006-os időszak polgári részvételi programjának folytonosságát, 
hanem megnyitja az utat új tevékenységek előtt is azáltal, hogy bizonyos fokú rugalmasság 
révén lehetővé teszi a jövőbeli fejleményekhez való alkalmazkodást. 

Az „Európa a polgárokért” program biztosítja az Unió számára az aktív európai polgári 
szerepvállalás támogatásához szükséges eszközöket. A program a polgárokat állítja a 
középpontba, lehetőséget kínálva számukra az európai polgári minőségükben való teljes körű 
felelősségvállalásra. Kielégíti azt az igényt is, hogy a polgárok fokozottabban vegyenek részt 
Európa építésében, és ösztönzi a különböző országokból származó polgárok és szervezeteik 
közötti együttműködést, hogy találkozhassanak, együtt cselekedhessenek, és saját 
elképzeléseket alakíthassanak ki olyan európai környezetben, amely túllép a nemzeti 
látókörön, és tiszteletben tartja polgárai sokféleségét. 

A program különböző és egymást kiegészítő nézőpontokból tárgyalja az aktív európai polgári 
szerepvállalás összetett kérdéskörét. Mindez négy különböző fellépésben ölt testet. Az első, 
„Aktív európai polgárokat” címet viselő fellépés az európai polgárokat közvetlenül, akár 
testvérvárosi tevékenységek, akár más, polgárokra vonatkozó projektek keretein belül célozza 
meg. A második fellépés, az „Aktív európai civil társadalmat” az európai szintű civil 
szervezeteket célozza, amelyek vagy munkaprogramjuk alapján részesülnek strukturális 
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támogatásban, vagy a transznacionális projekteknek nyújtott támogatások révén. A harmadik 
fellépés az „Együtt Európáért” széles tömegek érdeklődésére számot tartó eseményeket, 
kutatásokat és tájékoztatási eszközöket támogat határokra való tekintet nélkül a lehető 
legszélesebb közönséghez szólva, és kézzelfoghatóbbá téve Európát polgárai számára. Végül 
az „Aktív európai emlékezet” az áldozatok deportálásához és a róluk szóló 
megemlékezésekhez kapcsolódó főbb helyszínek és archívumok megóvását, valamint a 
fasizmus és a sztálini kommunizmus áldozatairól való megemlékezést tűzi ki célul. 

3. A KÖZÖS ÁLLÁSPONTTAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 

A közös álláspontot 2006. szeptember 18-án egyhangúlag fogadták el. A közös álláspont 
főként a Bizottság módosított javaslatán alapul, amely a maga részéről az Európai Parlament 
módosításainak nagy részét elfogadta. A következő módosításokat fogadták el teljes 
egészében, elvben, vagy részlegesen: 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. és 61. számú módosítás. A Bizottság módosított javaslata és a Tanács közös álláspontja 
közötti eltérések a következő három kérdéscsoportba sorolhatók: 

Az első a kijelölt szervezetek kérdése. A Bizottság azt javasolta, hogy a program teljes 
időtartamára – az Európai Parlament által javasolt három szervezettel együtt – összesen kilenc 
kijelölt szervezetet határozzanak meg. Azonban, mivel a Tanács nem jutott kompromisszumra 
a kérdésben, a Bizottság elfogadja a Tanácsnak a kilenc kijelölt szervezet egy hároméves 
időszakot követő fokozatos kivonására (phasing out) vonatkozó álláspontját. 

A második vitás kérdés a program költségvetésének az egyes fellépések közötti elosztása. Az 
Európai Parlament és a Tanács, felülvizsgálva a Bizottság eredeti javaslatát, a program más és 
más fellépéseire helyezték a hangsúlyt (a Tanács az első, míg az Európai Parlament a második 
fellépésre). A Bizottság módosított javaslata a különböző fellépések közötti egyensúly 
biztosítása érdekében nagyobb részben tartotta magát az eredeti állásponthoz. A gyors 
megállapodás megkönnyítése érdekében azonban a Bizottság készen áll elfogadni a 
társdöntéshozók által meghatározott korlátok közötti bármilyen kompromisszumos megoldást 
(azaz 40-47% az első és 29-38% a második fellépésre). 

A harmadik kérdés a komitológiát érinti. A Bizottság a tanácsi jegyzőkönyvbe tett 
nyilatkozatában leszögezte: nem pártolja, hogy a komitológiai eljárásba egy további lépést 
iktattak be, mert az hátrányosan fogja érinteni a kedvezményezetteket. A Bizottság azonban a 
program elfogadásának további késleltetését megakadályozandó kész elfogadni a közös 
álláspont szövegét. 

E körülmények között a Bizottság elfogadható kompromisszumnak tekinti a közös 
álláspontot, és jóváhagyásra javasolja azt az Európai Parlamentnek. 

A Bizottság megállapítja, hogy a Tanács közös álláspontjában (a költségvetési forrásokról 
szóló 11. cikkben) említett, a 2004-es árfolyamon számított 190 millió eurós pénzügyi keret a 
jelenlegi árfolyamon számítva 215 millió eurónak felel meg. 
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4. KÖVETKEZTETÉS 

A jelenlegi körülmények között a Bizottság elfogadható kompromisszumnak tekinti a 2006. 
szeptember 18-án egyhangúlag elfogadott közös álláspontot, és jóváhagyásra javasolja azt az 
Európai Parlamentnek. 
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MELLÉKLET 

A Bizottság nyilatkozata a komitológiai eljárásról (8. cikk) 

A Bizottság nem pártolja a Tanács azon javaslatát, hogy az „Európa a polgárokért” 
programról szóló határozatban - az eredeti bizottsági javaslatban szereplő, a prioritások 
meghatározására és a kiválasztási szempontokra vonatkozó komitológiai eljáráson kívül – a 
komitológiai eljárást terjesszék ki minden egyes tevékenység kiválasztására vonatkozó 
döntésekre is. 

A Bizottság megjegyzi, hogy az eredeti javaslathoz képest ez 2-3 hónappal meghosszabbítaná 
azt az időt, amíg a pályázóknak várakozniuk kell az ajánlatukról szóló döntésre. Ez ellenkezik 
az egyszerűsítésnek és a felhasználóbarát jellegnek a Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament által a jogalkotási folyamat kezdetén pártolt elvével. A Bizottság továbbá 
megjegyzi, hogy az Európai Parlament az első olvasás során kialakított véleményében nem 
támogatta, hogy az egyes tevékenységek kiválasztásra vonatkozó döntések komitológiai 
eljárás tárgyát képezzék. 

A Bizottság vállalja, hogy az „Európa a polgárokért” program végrehajtása során 
haladéktalanul tájékoztatja a programbizottságot és az Európai Parlamentet minden olyan, 
kiválasztásra vonatkozó döntésről, amely a komitológiai eljárás alkalmazása nélkül született. 

A Bizottság azt is vállalja: további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hatékonyabb 
ügyintézés, elsősorban a program végrehajtásáért felelős, új végrehajtó hivatal segítségével 
csökkentse a kiválasztási eljárás időtartamát. A Bizottság megjegyzi azonban, hogy ily módon 
lényegesen kevesebb idő takarítható meg, mint az a 2–3 hónap, melyet a komitológiai eljárás 
alkalmazása jelent az egyes tevékenységek kiválasztására vonatkozó döntések esetében. 
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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. 

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 €)) 
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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.  




