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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

SPRENDIMAS Nr. .../2006/EB

... m. ... ... d.

įkuriantis 2007–2013 m. 

programą „Europa piliečiams“ 

aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 151 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 2,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 3,

  

1 OL C 28, 2006 2 3, p. 29.
2 OL C 115, 2006 5 16, p. 81.
3 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje), ... Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... 
Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Sutartimi įsteigta Sąjungos pilietybė, kuri papildo atitinkamų valstybių narių nacionalinę 

pilietybę. Tai svarbus Europos integracijos proceso stiprinimo ir apsaugos aspektas.

(2) Bendrija turėtų padėti piliečiams visiškai suvokti savo Europos pilietiškumą, jos teikiamą 

naudą, taip pat teises ir pareigas; visa tai turi būti skatinama tinkamai atsižvelgiant į 

subsidiarumo principą ir siekiant sanglaudos.

(3) Ypač skubiai reikia užtikrinti, kad Europos piliečiai visiškai suvoktų savo Europos 

Sąjungos pilietybę, atsižvelgiant į plataus masto svarstymus apie Europos ateitį, kuriuos 

pradėjo Briuselio Europos Vadovų Taryba 2005 m. birželio 16–17 d. Todėl programa 

„Europa piliečiams“ turėtų papildyti kitas iniciatyvas, kurių imamasi šioje srityje, o ne su

jomis sutapti.

(4) Siekiant, kad piliečiai visapusiškai remtų Europos integraciją, didesnį dėmesį reikėtų skirti 

bendrosioms jų vertybėms, istorijai ir kultūrai – pamatiniams aspektams, kurių pagrindu 

Europos piliečiai priklauso visuomenei, grindžiamai laisvės, demokratijos, pagarbos 

žmogaus teisėms, kultūrų įvairovės, tolerancijos ir solidarumo principais, vadovaujantis 

2000 m. gruodžio 7 d. paskelbta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 1.

(5) Aktyvaus pilietiškumo skatinimas – pagrindinis ne tik kovos su rasizmu, ksenofobija ir 

netolerancija, bet ir sanglaudos bei demokratijos raidos aspektas.

(6) Atsižvelgiant į ES informavimo ir komunikacijos strategiją, reikėtų užtikrinti, kad 

informacija apie pagal programą remiamą veiklą būtų plačiai skleidžiama, o šios veiklos 

poveikis būtų didelis.

  

1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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(7) Siekiant Europą priartinti prie jos piliečių ir sudaryti sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti 

kuriant glaudesnę Europą, reikėtų kreiptis į visus dalyvaujančių valstybių piliečius ir 

teisėtus gyventojus bei juos įtraukti į tarpvalstybinių mainų bei bendradarbiavimo veiklą, 

kuri ugdytų priklausymo bendriesiems Europos idealams jausmą.

(8) Europos Parlamento 1988 m. priimtoje rezoliucijoje pažymėta, kad būtų pageidautina 

aktyviai stiprinti ryšius tarp skirtingų valstybių narių piliečių ir kad būtų protinga bei 

pageidautina teikti konkrečią Europos Sąjungos pagalbą skirtingų valstybių narių 

savivaldybių giminiavimosi projektams remti.

(9) Europos Vadovų Taryba ne kartą pripažino būtinybę priartinti Europos Sąjungą ir jos 

institucijas prie valstybių narių piliečių. Ji paragino Sąjungos institucijas palaikyti ir 

puoselėti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su organizuota pilietine visuomene, tokiu būdu 

skatinant piliečius dalyvauti viešajame gyvenime bei sprendimų priėmimo procese, 

akcentuojant bendrąsias esmines Europos piliečių vertybes.

(10) Taryba savo 2004 m. sausio 26 d. Sprendimu 2004/100/EB, įkuriančiu Bendrijos veiksmų 

programą aktyviam pilietiškumui Europoje (piliečių dalyvavimui) skatinti 1, sukūrė

veiksmų programą, kuria patvirtino būtinybę skatinti ilgalaikį dialogą su pilietinės 

visuomenės organizacijomis ir savivaldybėmis bei remti aktyvų piliečių dalyvavimą.

  

1 OL L 30, 2004 2 4, p. 6.
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(11) Piliečių projektai, turintys tarpvalstybinio ir tarpsektorinio pobūdžio aspektų, yra svarbios 

priemonės siekiant bendrauti su piliečiais ir skatinant geresnį supratimą apie Europą, 

Europos politinę integraciją, socialinę įtrauktį ir tarpusavio supratimą.

(12) Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu pilietinės visuomenės organizacijos 

yra svarbūs aktyvaus piliečių dalyvavimo visuomenės gyvenime rodikliai ir padeda 

sustiprinti visus viešojo gyvenimo aspektus. Jos taip pat vaidina tarpininkų tarp Europos ir 

jos piliečių vaidmenį. Todėl reikėtų skatinti tarpvalstybinį šių organizacijų

bendradarbiavimą.

(13) Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos gali teikti idėjas ir svarstymus, kurie 

praturtintų diskusijas Europos lygmeniu. Todėl taip pat patartina – siekiant palaikyti ryšius 

tarp Europos institucijų ir piliečių – remti veiklą, kuri parodytų jų įsipareigojimą kurti 

Europos identitetą ir pilietiškumą, nustatant skaidriais kriterijais grindžiamas procedūras, 

skirtas skatinti informacijos ir mainų tinklų plėtrą.

(14) Taip pat reikėtų tęsti Europos Sąjungos veiksmus, pradėtus pagal 2004 m. balandžio 21 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 792/2004/EB, įkuriantį Bendrijos veiksmų 

programą, skatinančią organizacijas, veikiančias Europos mastu kultūros srityje 1, skirtus 

apsaugoti ir įamžinti svarbiausias su deportacijomis susijusias vietas ir archyvus. Tokiu 

būdu gali būti išsaugotas visapusiškas Antrojo pasaulinio karo ir jo tragiškų pasekmių 

suvokimas bei skatinamas visuotinis atminimas, taip peržengiant praeitį ir kuriant ateitį.

(15) 2000 m. gruodžio 7–9 d. Nicos Europos Vadovų Tarybos priimtoje Deklaracijoje dėl 

sporto teigiama, kad „nors ir neturėdama jokių tiesioginių galių šioje srityje, Bendrija turi, 

imdamasi veiksmų pagal įvairias Sutarties nuostatas, atsižvelgti į sportui būdingas 

socialines, švietimo ir kultūros funkcijas“.

  

1 OL L 138, 2004 4 30, p. 40.



9575/1/06 REV 1 AP/ss 5
DG I - Direction 2A LT

(16) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės 

organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą.

(17) Šalys kandidatės ir ELPA valstybės, EEE susitarimo šalys, yra pripažįstamos 

potencialiomis Bendrijos programų dalyvėmis pagal su tomis valstybėmis sudarytus 

susitarimus.

(18) 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikų Europos Vadovų Taryba priėmė „Salonikų darbotvarkę 

Vakarų Balkanams: Europos integracijos link“, kurioje Vakarų Balkanų šalys kviečiamos 

dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų veikloje; todėl Vakarų Balkanų šalys turėtų 

būti pripažintos potencialiomis Bendrijos programų dalyvėmis.

(19) Bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms narėms programa turėtų būti reguliariai stebima 

ir nepriklausomai vertinama, kad iškilus būtinybei būtų galima ją koreguoti siekiant 

tinkamai įgyvendinti priemones.

(20) Atliekant programos stebėsenos ir vertinimo procedūras turėtų būti naudojami konkretūs, 

pamatuojami, pasiekiami, svarbūs ir datuoti tikslai bei rodikliai.
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(21) 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 

Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 1 (toliau – Finansinis 

reglamentas) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) 

Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

įgyvendinimo taisykles 2, užtikrinantys Bendrijos finansinių interesų apsaugą, turi būti 

taikomi atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus pasirenkant biudžeto 

priemones, į tuos riboto skaičiaus atvejus, kuriais Komisija išsaugo tiesioginę atsakomybę 

už tų priemonių įgyvendinimą ir valdymą, bei į reikalaujamą išteklių kiekio ir 

administracinės naštos, susijusios su išteklių panaudojimu, proporcingumą.

(22) Be to, reikėtų imtis atitinkamų priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią pažeidimams ir 

sukčiavimui bei sudarytų sąlygas susigrąžinti prarastas, neteisingai išmokėtas ar neteisingai 

panaudotas lėšas.

(23) Laikantis patikimo finansų valdymo principo, programos įgyvendinimas gali būti 

supaprastintas pradedant naudoti finansavimą vienkartinėmis išmokomis, tokią paramą 

teikiant programos dalyviams arba Bendrijos paramą teikiant nacionaliniu lygmeniu 

įsteigtoms struktūroms, skirtoms programos administravimui.

(24) Šiuo sprendimu visai programos trukmei nustatomas finansinis paketas, kuris yra

pagrindinis orientyras, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos 

ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 

valdymo 3 37 punkte, biudžeto valdymo institucijai metinės biudžeto sudarymo procedūros 

metu.

  

1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, 

Euratomas) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).
3 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
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(25) Kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl, dėl 

tarpvalstybinio ir daugiašalio programos veiksmų ir priemonių pobūdžio, tų tikslų būtų 

geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto

subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams 

pasiekti.

(26) Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. 

birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai 

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

(27) Laikantis Sprendimo 2004/100/EB, reikėtų patvirtinti pereinamojo laikotarpio priemones 

iki 2006 m. gruodžio 31 d. pradėtiems veiksmams stebėti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Programos tema ir taikymo sritis

1. Šiuo sprendimu 2007 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu įkuriama

programa „Europa piliečiams“ (toliau - programa).

  

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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2. Programa padeda įgyvendinti šiuos bendruosius tikslus:

a) suteikti piliečiams galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant glaudesnę, demokratinę 

bei į pasaulį orientuotą ir kultūrų įvairovės pagrindu suvienytą bei praturtintą Europą, 

tokiu būdu plėtojant Europos Sąjungos pilietybę;

b) ugdyti Europos identiteto jausmą, paremtą bendrosiomis vertybėmis, istorija ir 

kultūra;

c) skatinti piliečių priklausymo Europos Sąjungai jausmą;

d) pagerinti Europos piliečių tarpusavio supratimą, gerbiant ir skatinant kultūrų ir kalbų 

įvairovę, kartu prisidedant prie kultūrų dialogo.

2 straipsnis

Konkretūs programos tikslai

Laikantis pagrindinių Sutarties tikslų, tarpvalstybiniu mastu įgyvendinami šie konkretūs programos 

tikslai:

a) suburti vietos bendruomenių narius iš visos Europos, kad jie galėtų dalintis ir keistis 

patirtimi, nuomonėmis ir vertybėmis, mokytis iš istorijos bei kurti ateitį;

b) skatinti veiksmus, diskusijas ir svarstymus pilietiškumo ir demokratijos Europoje, bendrų 

vertybių, bendros istorijos ir kultūros klausimais, bendradarbiaujant pilietinės visuomenės 

organizacijoms Europos mastu;

c) priartinti Europą prie jos piliečių propaguojant Europos vertybes bei pasiekimus ir kartu 

išsaugant praeities atmintį;
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d) skatinti visų dalyvaujančių šalių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų sąveiką, 

prisidedant prie kultūrų dialogo ir pabrėžiant Europos įvairovę bei vienovę, ypač daug 

dėmesio skiriant veiklai, kuria siekiama plėtoti Europos Sąjungos valstybių narių, įstojusių 

iki 2004 m. balandžio 30 d., ir valstybių narių, įstojusių po šios datos, piliečių glaudesnius 

ryšius.

3 straipsnis

Veiksmai

1. Programos tikslai įgyvendinami remiant šiuos veiksmus, apie kuriuos išsamesnė 

informacija pateikiama priedo I dalyje:

a) Aktyvūs piliečiai Europai:

– miestų giminiavimasis;

– piliečių projektai ir paramos priemonės;

b) Aktyvi Europos pilietinė visuomenė:

– struktūrinė parama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms 

(moksliniams institutams);

– struktūrinė parama pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygmeniu;

– parama pilietinės visuomenės organizacijų inicijuotiems projektams;
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c) Kartu Europos labui:

– patrauklūs renginiai, pvz., minėjimai, premijų įteikimai, meno renginiai, 

Europos masto konferencijos;

– studijos, tyrimai, nuomonių apklausos;

– informavimo ir sklaidos priemonės;

d) Gyva Europos atmintis:

– svarbiausių su deportacijomis susijusių vietų ir archyvų išsaugojimas bei aukų 

paminėjimas.

2. Įgyvendinant kiekvieną veiksmą pirmenybė gali būti teikiama darniai visų valstybių narių 

piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai, kaip numatyta 2 straipsnio 

d punkte išdėstytame konkrečiame tiksle.

4 straipsnis

Bendrijos priemonių formos

1. Bendrijos priemonės gali būti įgyvendinamos suteikiant dotacijas arba sudarant viešųjų 

pirkimų sutartis.

2. Bendrijos dotacijos gali būti teikiamos konkrečiomis formomis, pvz., teikiant dotacijas 

veiklai, dotacijas veiksmams, stipendijas, premijas.

3. Viešųjų pirkimų sutartys bus susijusios su paslaugų, pvz., renginių organizavimo, studijų ir 

tiriamosios veiklos, informavimo ir sklaidos priemonių, stebėsenos ir vertinimo, pirkimu.
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4. Naudos gavėjai, siekiantys gauti Bendrijos dotaciją, turi atitikti priedo II dalyje nustatytus 

reikalavimus.

5 straipsnis

Dalyvavimas programoje

Programoje gali dalyvauti šios šalys (toliau – dalyvaujančios šalys):

a) valstybės narės;

b) ELPA valstybės, EEE susitarimo šalys, pagal to susitarimo nuostatas;

c) šalys kandidatės, kurios naudojasi pasirengimo narystei strategija, pagal bendruosius 

principus ir bendrąsias sąlygas, nustatytus su šiomis šalimis sudarytuose pagrindų 

susitarimuose, reglamentuojančiuose jų dalyvavimą Bendrijos programose;

d) Vakarų Balkanų šalys pagal susitarimus, kurie turi būti sudaryti su šiomis šalimis remiantis 

pagrindų susitarimais dėl šių šalių dalyvavimo Bendrijos programose bendrųjų principų.
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6 straipsnis

Galimybė dalyvauti programoje

Programoje gali dalyvauti visi aktyvų Europos pilietiškumą skatinantys suinteresuoti subjektai, 

pirmiausia vietos valdžios institucijos ir organizacijos, Europos viešosios politikos tyrimų 

organizacijos (moksliniai institutai), piliečių grupės ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos.

7 straipsnis

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Programos vykdymo metu galima imtis bendrų ir novatoriškų veiksmų aktyvaus Europos 

pilietiškumo srityje su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Europos Taryba ir 

UNESCO, remiantis bendrais įnašais ir pagal Finansinį reglamentą bei atitinkamas kiekvienos 

institucijos ar organizacijos taisykles.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1. Komisija patvirtina programai įgyvendinti būtinas priemones pagal priede išdėstytas 

nuostatas.
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2. Pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą patvirtinamos šios priemonės:

a) susitarimai dėl programos įgyvendinimo, įskaitant metinį darbo planą, atrankos 

kriterijus ir atrankos procedūras;

b) bendra įvairių programos veiksmų pusiausvyra;

c) programos stebėsenos ir vertinimo procedūros;

d) Bendrijos skiriama finansinė parama (dydis, trukmė, paskirstymas ir naudos gavėjai), 

susijusi su visomis dotacijomis veiklai, daugiamečiais giminiavimosi susitarimais 

pagal 1 veiksmą ir patraukliais renginiais pagal 3 veiksmą.

3. Visos kitos programai įgyvendinti būtinos priemonės tvirtinamos 9 straipsnio 3 dalyje 

nurodyta tvarka.

4. Pagal 2 dalyje minėtą procedūrą kiekvienam priede išdėstytam veiksmui Komisija gali 

parengti gaires, siekdama patikslinti programą atsižvelgiant į pasikeitusius prioritetus 

aktyvaus Europos pilietiškumo srityje.

9 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.
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2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsnių 

nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsnių 

nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

Suderinamumas su kitomis Bendrijos ir Europos Sąjungos priemonėmis

1. Komisija užtikrina programos priemonių suderinamumą ir papildomumą su kitų Bendrijos 

veiklos sričių priemonėmis, ypač švietimo, profesinio mokymo, kultūros, jaunimo, sporto, 

aplinkos, audiovizualinio sektoriaus ir žiniasklaidos, pagrindinių teisių ir laisvių, socialinės 

įtraukties, lyčių lygybės, kovos su visų formų diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija, 

mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės ir Bendrijos išorės veiksmų srityse, visų pirma 

Europos kaimynystės politikos lygmeniu.

2. Programos ištekliais galima pasidalyti su kitomis Bendrijos ir Europos Sąjungos 

priemonėmis, siekiant įgyvendinti programos ir šių kitų priemonių tikslus atitinkančius 

veiksmus.
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11 straipsnis

Finansinis paketas

1. Programos įgyvendinimo finansinis paketas 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui yra

190 milijonų EUR 1.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija neviršydama finansinės 

struktūros ribų.

12 straipsnis

Finansinės nuostatos

1. Finansinė pagalba juridiniams asmenims teikiama dotacijų forma. Atsižvelgiant į veiksmo 

pobūdį ir siekiamą tikslą, dotacijos taip pat gali būti skiriamos fiziniams asmenims.

2. Komisija gali fiziniams ar juridiniams asmenims skirti premijas už pagal programą 

įgyvendintus veiksmus ar projektus.

3. Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 181 straipsnį ir atsižvelgiant į veiksmo 

pobūdį, gali būti leidžiama finansuoti nustatyto dydžio suma ir (arba) taikyti vieneto 

sąnaudų skales.

4. Gali būti leidžiamas bendras finansavimas natūra.

5. Komisija, atsižvelgdama į naudos gavėjų ypatumus ir veiksmų pobūdį, gali nuspręsti 

netikrinti naudos gavėjų profesinių gebėjimų ir kvalifikacijų, kurių reikia siūlomam 

veiksmui ar darbo programai įgyvendinti.

  

1 Ši suma grindžiama 2004 m. skaičiais ir jai taikomas techninis koregavimas siekiant 
atsižvelgti į infliaciją.
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6. Teikiant mažas dotacijas naudos gavėjo teiktiną informaciją galima sutrumpinti.

7. Tam tikrais atvejais, pvz., teikiant mažas dotacijas, neturi būti reikalaujama įrodymų, kad 

naudos gavėjas yra finansiškai pajėgus įgyvendinti numatytą projektą arba darbo 

programą.

8. Dotacijos veiklai, pagal programą suteiktos subjektams, siekiantiems bendrus Europos 

interesus atitinkančių tikslų, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 

162 straipsnyje, automatiškai nemažinamos, jei jos yra pratęsiamos.

13 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1. Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, 

Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitos 

neteisėtos veiklos prevencines priemones, vykdant veiksmingą kontrolę ir išieškant 

nepagrįstai sumokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas 

ir atgrasančias sankcijas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, 

Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1, 1996 m. 

lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų 

patikrinimų ir inspektavimo vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 

interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 2 ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 

(OLAF) atliekamų tyrimų 3.

  

1 OL L 312, 1995 12 23, p. 1.
2 OL L 292, 1996 11 15, p. 2.
3 OL L 136, 1999 5 31, p. 1.



9575/1/06 REV 1 AP/ss 17
DG I - Direction 2A LT

2. Pagal programą finansuojamų Bendrijos veiksmų atžvilgiu Reglamento (EB, Euratomas) 

Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje vartojama pažeidimo sąvoka apima bet kurį Bendrijos 

teisės nuostatos pažeidimą ar sutartinio įsipareigojimo nesilaikymą, susijusį su ekonominės 

veiklos vykdytojo veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma arba gali 

būti padaryta žala Bendrijų bendrajam biudžetui arba jų valdomiems biudžetams.

3. Nustačiusi pažeidimus, įskaitant šio sprendimo, individualaus sprendimo, sutarties ar 

susitarimo, pagal kurį teikiama atitinkama finansinė pagalba, nuostatų pažeidimo atvejus, 

arba išsiaiškinusi, kad be Komisijos pritarimo buvo padaryti veiksmo pakeitimai, 

neatitinkantys projekto pobūdžio ar jo įgyvendinimo sąlygų, Komisija sumažina, sustabdo 

ar išieško veiksmui suteiktą finansinę pagalbą.

4. Jei nesilaikoma terminų arba įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisina tik dalį 

skirtos finansinės pagalbos, Komisija reikalauja, kad naudos gavėjas per nustatytą 

laikotarpį pateiktų paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, 

Komisija gali nutraukti likusios finansinės pagalbos mokėjimą ir pareikalauti sugrąžinti jau 

išmokėtas sumas.

5. Visos nepagrįstai išmokėtos sumos grąžinamos Komisijai. Laiku negrąžinus išmokų, pagal 

finansiniame reglamente nustatytas sąlygas skaičiuojami delspinigiai.
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14 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1. Komisija užtikrina nuolatinę programos stebėseną. Stebėsenos ir vertinimo proceso 

rezultatai naudojami įgyvendinant programą. Atliekant stebėseną pirmiausia rengiamos 3 

dalies a ir c punktuose nurodytos ataskaitos.

Konkretūs tikslai gali būti peržiūrimi pagal Sutarties 251 straipsnį.

2. Komisija užtikrina nuolatinį, išorinį ir nepriklausomą programos vertinimą ir reguliariai 

informuoja Europos Parlamentą.

3. Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei 

Regionų komitetui Komisija pateikia:

a) tarpinę įvertinimo ataskaitą apie gautus rezultatus ir programos įgyvendinimo 

kokybinius bei kiekybinius aspektus ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d.;

b) komunikatą apie programos pratęsimą ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

c) ex-post (galutinę) įvertinimo ataskaitą ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.
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15 straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pagal Sprendimą 2004/100/EB iki 2006 m. gruodžio 31 d. pradėtus veiksmus iki jų užbaigimo 

toliau reglamentuoja minėtas sprendimas.

Kaip numatyta Finansinio reglamento 18 straipsnyje, asignavimai, atitinkantys asignuotas įplaukas 

iš grąžinamų netinkamai išmokėtų sumų pagal Sprendimą 2004/100/EB, gali būti skiriami 

programai.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame

leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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PRIEDAS

I. VEIKSMŲ APRAŠYMAS

Papildoma informacija apie galimybę dalyvauti programoje

6 straipsnyje paminėtos pilietinės visuomenės organizacijos yra inter alia profesinės 

sąjungos, švietimo institucijos ir savanoriško darbo bei mėgėjų sporto srityse veikiančios 

organizacijos.

1 VEIKSMAS: Aktyvūs piliečiai Europai

Šis programos veiksmas susijęs su programos veikla, kurioje dalyvauja piliečiai. Šiai 

veiklai įgyvendinti skirtos šios dviejų rūšių priemonės:

Miestų giminiavimasis

Šia priemone siekiama remti veiklą, kuri yra susijusi su tiesioginiais Europos piliečių 

mainais arba skatina tokius mainus piliečiams dalyvaujant miestų giminiavimosi veikloje. 

Tai gali būti vienkartinė arba bandomoji veikla, taip pat struktūriniai, daugiamečiai, kelių 

partnerių susitarimai, kuriuose vadovaujamasi tikslesne strategija ir pagal kuriuos vykdoma 

plati veikla – įgyvendinant miestų giminiavimosi veiklą organizuojami susitikimai su 

piliečiais, specialios konferencijos ar seminarai bendrojo intereso klausimais bei 

skelbiamos susijusios publikacijos. Ši priemonė padės aktyviai stiprinti piliečių ir kultūrų 

tarpusavio pažinimą bei supratimą.
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2007 m., 2008 m. ir 2009 m. struktūrinę paramą galima tiesiogiai teikti Council of 

European Municipalities and Regions (CEMR) (Europos savivaldybių ir regionų tarybai

(ESRT)) – įstaigai, kuri siekia bendrus Europos interesus atitinkančių tikslų ir veikia 

miestų giminiavimosi veiklos srityje.

Piliečių projektai ir paramos priemonės

Šia priemone bus remiami įvairūs tarpvalstybinio ir tarpsektorinio lygmens projektai, 

kuriuose tiesiogiai dalyvaus piliečiai. Pirmenybė teikiama projektams, skirtiems skatinti 

dalyvavimą vietos lygmeniu. Šių projektų mastas ir taikymo sritis priklausys nuo pokyčių 

visuomenėje, o jų metu novatoriškomis priemonėmis bus bandoma surasti galimus 

sprendimus, kaip patenkinti nustatytus poreikius. Bus skatinama naudoti naujas 

technologijas, ypač informacinės visuomenės technologijas (IVT). Šie projektai suburs 

skirtingų akiračių žmones, kurie veiks kartu ir diskutuos bendrais Europos klausimais, 

tokiu būdu plėtodami tarpusavio supratimą. ir labiau skleisdami Europos integracijos 

procesą.

Siekiant patobulinti miestų giminiavimosi ir piliečių projektus, taip pat reikia plėtoti 

paramos priemones, skirtas geriausios patirties mainams, sujungti vietos bei regionų 

suinteresuotų subjektų, įskaitant viešosios valdžios institucijas, patirtį ir lavinti naujus 

įgūdžius, pvz., organizuojant mokymą.

Šiam veiksmui įgyvendinti bus skirta ne mažiau kaip 47 % viso programai skirto biudžeto.
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2 VEIKSMAS: Aktyvi Europos pilietinė visuomenė

Struktūrinė parama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (moksliniams 

institutams)

Subjektai, teikiantys naujas idėjas ir nagrinėjantys Europos klausimus, yra svarbūs 

instituciniai dialogo partneriai, pajėgūs teikti ES institucijoms nepriklausomas strategines, 

tarpsektorines rekomendacijas. Savo veikla jie gali sustiprinti diskusijas, pirmiausia 

Europos Sąjungos pilietiškumo, Europos vertybių ir kultūrų klausimais. Šia priemone 

siekiama stiprinti tų atstovaujančių organizacijų, kurios kuria tikrą Europos pridėtinę vertę, 

gali turėti svarbų multiplikatoriaus poveikį ir yra pajėgios bendradarbiauti su kitais 

programos naudos gavėjais, institucinius gebėjimus. Svarbus šios srities uždavinys –

stiprinti transeuropinius tinklus. Dotacijos gali būti skiriamos remiantis daugiamete darbo 

programa, kuri apima įvairias temas ar kurios metu vykdoma plati veikla.

2007 m., 2008 m. ir 2009 m. struktūrinę paramą galima tiesiogiai teikti asociacijai 

Groupement d’études et de recherches Notre Europe (Mūsų Europa) ir Institut für 

Europäische Politik (Europos politikos institutui) – įstaigoms, kurios siekia bendrus 

Europos interesus atitinkančių tikslų.
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Struktūrinė parama pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygmeniu

Pilietinės visuomenės organizacijos yra svarbi pilietinės, švietimo, kultūros ir politinės 

veiklos dalis, skatinančios dalyvavimą visuomenėje. Jos turi egzistuoti ir turėti galimybes 

veikti ir bendradarbiauti Europos mastu. Jos taip pat turėtų turėti galimybes 

konsultuodamos dalyvauti formuojant politiką. Ši priemonė suteiks šioms organizacijoms 

stabilumo ir sudarys sąlygas tarpsektoriniu ir horizontaliuoju lygmeniu veikti kaip 

tarpvalstybiniams katalizatoriams – atstovauti savo nariams ir pilietinei visuomenei 

Europos mastu, tokiu būdu prisidedant prie programos tikslų. Svarbus šios srities 

uždavinys – stiprinti transeuropinius tinklus ir Europos asociacijas. Dotacijos gali būti 

skiriamos remiantis daugiamete darbo programa, apimančia įvairias temas ar kurios metu 

vykdoma plati veikla.

2007 m., 2008 m. ir 2009 m. struktūrinę paramą galima tiesiogiai teikti trims įstaigoms, 

kurios siekia bendrus Europos interesus atitinkančių tikslų: Platform of European Social 

NGO's (Europos socialinių NVO platformai), European Movement (Europos judėjimui) ir

European Council on Refugees and Exiles (Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybai).

Parama pilietinės visuomenės organizacijų inicijuotiems projektams

Pilietinės visuomenės organizacijos vietos, regiono, nacionaliniu ar Europos lygmeniu 

įtraukia į savo veiklą piliečius arba atstovauja jų interesams organizuodamos diskusijas, 

skelbdamos publikacijas, propaguodamos ir pasitelkdamos kitus tarpvalstybinius projektus. 

Pilietinės visuomenės organizacijų veiklai suteikus Europos mastą arba šią veiklą plėtojant 

Europos mastu, sustiprėtų pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimai ir jų veikla 

pasiektų didesnį žmonių skaičių. Tiesioginis įvairių valstybių narių pilietinės visuomenės 

organizacijų bendradarbiavimas padės geriau suprasti kitas kultūras ir požiūrius bei 

atskleisti bendrus rūpesčius ir vertybes. Nors to būtų galima siekti įgyvendinant atskirus 

projektus, vis dėlto ilgalaikė strategija užtikrintų tvaresnį poveikį, tinklų plėtojimą ir 

sinergiją.
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Šiam veiksmui įgyvendinti bus skirta apie 29 % viso programos biudžeto.

3 VEIKSMAS: Kartu Europos labui

Patrauklūs renginiai

Šia priemone bus remiami didelio masto ir apimties renginiai, kuriuos rengs Komisija tam 

tikrais atvejais bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ar kitais atitinkamais 

partneriais. Šie renginiai susilaukia Europos žmonių pritarimo, padeda jiems stiprinti 

priklausymo tai pačiai bendrijai pojūtį ir suvokti Europos Sąjungos istoriją, pasiekimus bei 

vertybes, įtraukia europiečius į kultūrų dialogą bei stiprina jų Europos identitetą.

Šie renginiai gali būti istorinių įvykių minėjimai, Europos pasiekimų šventimas, meno 

renginiai, sąmoningumą tam tikrais klausimais ugdantys renginiai, Europos masto 

konferencijos ir premijų įteikimas pagrindiniams laimėjimams pažymėti. Skatinama 

naudoti naujas technologijas, ypač IVT.

Tyrimai

Siekdama geriau suvokti aktyvaus pilietiškumo problematiką Europos lygmeniu, Komisija 

atliks studijas, tyrimus ir nuomonių apklausas.
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Informavimo ir sklaidos priemonės

Kadangi aktyvaus pilietiškumo srityje daugiausiai dėmesio skiriama piliečiams ir 

iniciatyvų įvairovei, naudojant interneto portalą arba kitas priemones reikėtų pateikti 

išsamią informaciją apie įvairią programos veiklą, kitus su pilietiškumu susijusius Europos 

veiksmus ir kitas atitinkamas iniciatyvas.

2007 m., 2008 m. ir 2009 m. struktūrinę paramą galima tiesiogiai teikti Association Jean 

Monnet (Jean Monnet asociacijai), Centre européen Robert Schuman (Roberto Šumano 

Europos centrui) ir Maisons de l'Europe („Europos namų“ federacijai) – įstaigoms, kurios 

siekia bendrus Europos interesus atitinkančių tikslų.

Šiam veiksmui įgyvendinti bus skirta apie 10 % viso programos biudžeto.

4 VEIKSMAS: GYVA EUROPOS ATMINTIS

Pagal šį veiksmą gali būti remiami tokių rūšių projektai:

– pagrindinių vietovių ir memorialų, susijusių su masinėmis deportacijomis, 

buvusiomis koncentracijos stovyklomis ir didelio masto nacių režimo kankinimo ir 

naikinimo vietomis, bei archyvų, kuriuose saugomi šiuos įvykius įrodantys 

dokumentai, apsaugai ir aukų bei tų, kurie ekstremaliomis sąlygomis gelbėjo žmones 

nuo holokausto, atminimo išsaugojimui;

– masinio naikinimo ir masinių deportacijų, susijusių su stalinizmu, aukų atminimo 

įamžinimui ir šiuos įvykius įrodančių memorialų ir archyvų išsaugojimui.

Šiam veiksmui įgyvendinti bus skirta apie 4 % viso programai skirto biudžeto.
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II. PROGRAMOS VALDYMAS

Programa bus įgyvendinama remiantis skaidrumo ir atvirumo įvairioms organizacijoms bei 

projektams principais. Todėl projektai ir veiklos rūšys paprastai bus atrenkami skelbiant 

atvirus pasiūlymų konkursus. Išimtys bus galimos tik ypatingomis aplinkybėmis ir 

visapusiškai laikantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 168 straipsnio 1 dalies 

c ir d punktų.

Siekiant užtikrinti abipusę naudą pilietinei visuomenei ir Europos Sąjungai, remiantis 

rezultatų analize programoje bus plėtojamas sutartais tikslais grindžiamų daugiamečių 

partnerysčių principas. Finansavimo, suteikto pagal programą sudarius vienintelį 

susitarimą dėl dotacijos, trukmė yra ne ilgesnė kaip 3 metai.

Kai kuriems veiksmams gali prireikti taikyti netiesioginį centralizuotą valdymą, kurį 

atliktų vykdančioji agentūra, arba – ypač 1 veiksmo atveju – nacionalinės agentūros.

Visi veiksmai bus įgyvendinti tarpvalstybiniu mastu. Jie skatins piliečių mobilumą ir 

keitimąsi idėjomis Europos Sąjungoje.

Tinklų kūrimas ir multiplikatoriaus poveikio siekimas, įskaitant informacijos ir 

komunikacijų technologijų (IKT) naudojimą, bus svarbūs aspektai ir bus atsispindėti 

veiklos rūšyse bei dalyvaujančių organizacijų įvairovėje. Bus skatinamas įvairių 

programoje dalyvaujančių suinteresuotų subjektų sąveikos ir sinergijos plėtojimas.
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Iš programos biudžeto taip pat gali būti padengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja 

bei tolesne susijusia veikla, su stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, kuri yra tiesiogiai 

būtina programai valdyti ir jos tikslams pasiekti, pirmiausia susijusios su tyrimais, 

susitikimais, informavimo ir leidybos veikla, taip pat išlaidos, susijusios su IT tinklais, 

skirtais keistis informacija, bei kitos su administracine ir technine parama susijusios 

išlaidos, dėl kurių reikalingumo programos valdymui Komisija gali priimti sprendimą.

Programos bendrosios administracinės išlaidos turėtų būti proporcingos užduotims,

numatytoms atitinkamoje programoje, ir turėtų sudaryti apie 10 % viso programai skirto 

biudžeto.

Prireikus Komisija gali vykdyti informavimo, leidybos ir sklaidos veiklą, tokiu būdu 

užtikrindama, kad plačiai pasklistų žinios apie pagal programą remiamą veiklą ir tos 

veiklos didelį poveikį.

III. KONTROLĖ IR AUDITAS

Projektams, atrinktiems pagal šį sprendimą, taikoma atsitiktinio audito sistema.

Dotacijos gavėjas penkerius metus nuo paskutinės išmokos turi saugoti ir prireikus 

Komisijai pateikti visus išlaidų patvirtinamuosius dokumentus. Dotacijos gavėjas turi 

užtikrinti, kad, prireikus, Komisijai būtų pateikti partnerių arba narių saugomi 

patvirtinamieji dokumentai.
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Komisija gali atlikti dotacijos panaudojimo auditą tiesiogiai, t. y. pasinaudodama savo 

darbuotojais, arba pasirinkdama kitą nesusijusią kompetentingą įstaigą. Tokie auditai gali 

būti vykdomi visą sutarties galiojimo laikotarpį bei penkerių metų laikotarpį nuo 

paskutinės išmokos sumokėjimo. Atsižvelgdama į audito rezultatus, tam tikrais atvejais 

Komisija gali priimti sprendimą dėl sumokėtų lėšų išieškojimo.

Komisijos personalas ir Komisijos įgalioti nepriklausomi asmenys turi atitinkamą teisę 

patekti į naudos gavėjo patalpas bei susipažinti su visa informacija, įskaitant elektroninę 

informaciją, būtina tokiam auditui atlikti.

Audito Rūmai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) naudojasi tomis pačiomis 

teisėmis, ypač prieigos teise, kaip ir Komisija.
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I. ĮVADAS 

  

1. 2005 m. balandžio 6 d. Komisija priėmė bei pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai 

pasiūlymą dėl sprendimo, įkuriančio programą aktyviam Europos pilietiškumui skatinti, 

pagrįstą EB sutarties 151 ir 308 straipsniais.  

 

2. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo nuomonę 2005 m. 

spalio 26 d. 

 

3. Regionų komitetas pateikė nuomonę 2005 m. lapkričio 17 d. 

 

4. Europos Parlamentas pateikė nuomonę pirmuoju svarstymu 2006 m. balandžio 5 d. 

 

5. 2006 m. rugsėjo 25 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal EB sutarties 251 straipsnio 

2 dalį. 

 

 

II. TIKSLAS 

 

1. Kaip pasiūlė Komisija, bendrieji programos tikslai yra prisidėti: 

– suteikiant piliečiams galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant glaudesnę ir kultūrų 

įvairovės pagrindu suvienytą bei praturtintą Europą; 

– formuojant Europos identitetą, paremtą pripažintomis bendromis vertybėmis, istorija 

ir kultūra; 

– pagerinant Europos piliečių tarpusavio supratimą, gerbiant ir vertinant kultūrų 

įvairovę, kartu prisidedant prie kultūrų dialogo. 
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2. Siūlomi konkretūs tikslai, kurie bus įgyvendinti tarpvalstybiniu mastu, yra: 

– suburti vietos bendruomenių narius iš visos Europos, kad jie galėtų dalintis ir keistis 

patirtimi, nuomonėmis ir vertybėmis, mokytis iš istorijos bei kurti ateitį; 

– skatinti veiksmus, diskusijas ir svarstymus pilietiškumo Europoje klausimais, 

pilietinės visuomenės organizacijoms bendradarbiaujant Europos mastu; 

– išsaugant praeities atmintį skatinti ir gerbti Europos vertybes bei pasiekimus ir taip 

labiau supažindinti piliečius su Europos idėja; 

– skatinti darnią visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų 

integraciją, prisidedant prie kultūrų dialogo ir pabrėžiant Europos įvairovę bei 

vienovę, ypač daug dėmesio skiriant veiklai, įgyvendinamai kartu su neseniai į 

Europos Sąjungą įstojusiomis valstybėmis narėmis. 

 

III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ 

 

1. Bendros pastabos 

 

Tarybos bendrojoje pozicijoje išlaikomos pagrindinės pradinio Komisijos pasiūlymo 

dalys. Apskritai, Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija laikosi panašių požiūrių dėl 

šio sprendimo. 

 

Atsižvelgdamos į tarpinstitucinį susitarimą dėl 2007–2013 m. finansinės programos, trys 

institucijos susitarė dėl 190 milijonų eurų (2004 m. kainomis ir taikant koregavimą 

atsižvelgiant į infliaciją) biudžeto. 
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 Bendrojoje pozicijoje Taryba priėmė Europos Parlamento pasiūlytą idėją programą 

papildyti nauja ketvirta veiksmų sritimi, susijusia su gyva Europos atmintimi. Taryba taip 

pat teigiamai atsakė į Parlamento pasiūlymą įtraukti tris papildomus „paskirtuosius 

subjektus“ (iš viso jų yra devyni), kurie gautų dotacijas pagal programą. Tačiau siekiant 

užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, po trejų metų šių devynių subjektų specialus statusas 

palaipsniui panaikinamas.  

 

 Dėl preliminaraus biudžeto paskirstymo, Taryba siekė toliau pabrėžti 1 veiksmo 

santykinę svarbą (miestų giminiavimasis ir piliečių projektai) bei, kaip ir Parlamentas, 

siekė sumažinti išlaidas programos valdymui. 

 

 Programos įgyvendinimo ir komitologijos klausimais, Taryba išplėtė valdymo procedūros 

taikymo atvejus ir ji bus naudojama tam tikrais finansinės paramos atvejais. 

 

 

2. Europos Parlamento pakeitimai 

 
Bendrojoje pozicijoje Taryba siekė atsižvelgti į Europos Parlamento iškeltus klausimus 

bei prioritetus bei galėjo priimti daugumą Parlamento pakeitimų. 

 
 

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 ir 61 pakeitimai buvo priimti visiškai, iš dalies 

arba iš esmės. 

 

Dėl 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 ir 53 pakeitimų Taryba nusprendė laikytis 

Komisijos požiūrio ir nepriimti šių pakeitimų.  
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Buvo nuspręsta, kad 21 pakeitimu numatytas papildymas, susijęs su institucijų teisėtumu, 

yra nereikalingas. Dėl 27 pakeitimo, Taryba nenorėjo numatyti galimybės struktūrinę 

paramą teikti „asociacijoms ar tinklams“, kadangi ši sąvoka teisiniu požiūriu nėra aiški. 

36 pakeitimas buvo susijęs su programai skirtu biudžetu; trys institucijos šį klausimą 

nagrinėjo ir dėl jo susitarė priimant susitarimą dėl finansinių perspektyvų.  Dėl 

41 pakeitimo, Taryba nemanė, kad tikslinga atskirai nurodyti besigiminiuojančių sporto 

klubų renginius, atsižvelgiant į tai, kad šioje teksto dalyje kiti sektoriai konkrečiai 

nenurodyti, tačiau nuoroda į sporto organizacijas buvo pateikta priede. 45 pakeitimas 

susijęs su biudžeto paskirstymu: Taryba buvo linkusi 1 veiksmui sudaryti palankesnes 

sąlygas, o 2 veiksmui skirtą procentinį dydį palikti panašų į tą, kurį iš pradžių siūlė 

Komisija. 

 

 

IV. IŠVADA 

 

Taryba mano, kad jos bendrojoje pozicijoje pateikiamas subalansuotas tekstas, kuriuo 

visapusiškai atsižvelgta į pagrindinius tikslus, kurių siekė Europos Parlamentas, iš dalies 

keisdamas Komisijos pasiūlymą. Taryba artimiausioje ateityje tikisi pasiekti susitarimą su 

Europos Parlamentu, kad būtų priimtas šis sprendimas. 

 

 

_________________ 
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a) bendrosios pozicijos priėmimas 
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas 
– Pareiškimas 

 
Komisijos pareiškimas dėl komitologijos (8 straipsnis) 

 

Komisija apgailestauja dėl Tarybos pageidavimo sprendime dėl programos „Piliečiai Europai“ be 

komitologijos procedūros, kuri pirminiame Komisijos pasiūlyme numatyta taikyti nustatant 

prioritetus ir atrankos kriterijus, įvesti komitologijos procedūrą sprendimams, susijusiems su 

individualios veiklos atranka. 
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Komisija pažymi, kad dėl to laikotarpis nuo pasiūlymo pateikimo iki sprendimo dėl minėto 

pasiūlymo priėmimo būtų 2–3 mėnesiais ilgesnis palyginti su pirminiu pasiūlymu. Tai prieštarauja 

supaprastinimo ir palankumo vartotojui principams, kuriems Komisija, Taryba ir Europos 

Parlamentas pritarė teisėkūros proceso pradžioje. Komisija taip pat pažymi, kad Europos 

Parlamentas po pirmojo svarstymo pareikštoje nuomonėje nepritarė tam, kad komitologijos 

procedūra būtų taikoma kiekvienam atrankos sprendimui. 

 

Įgyvendindama programą „Piliečiai Europai“, Komisija nedelsdama informuos Programos komitetą 

ir Europos Parlamentą apie visus sprendimus, susijusius su veiklos atranka, kurie priimti 

nesinaudojant komitologijos procedūra. 

 

Be to, Komisija toliau ieškos būdų atrankos procedūros trukmei sutrumpinti padidinant 

administracinį veiksmingumą, visų pirma pasitelkiant naują vykdomąją agentūrą programai 

įgyvendinti. Tačiau ji pažymi, kad taip sutaupius laiko laikotarpis bus daug trumpesnis nei  

2–3 mėnesiai, kurių prireiks, jei kiekvienam atrankos sprendimui bus naudojama komitologijos 

procedūra. 

 

 

________________________ 
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2005/0041 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos priimant Sprendimą, nustatantį „Piliečių Europos“ 
programą (2007–2013 m.) 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
data(dokumentas COM(2005)116 galutinis – 2005/0041 (COD): 

2005 m. balandžio 14 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
data: 

2005 m. spalio 26 d. 

Regionų komiteto nuomonės data: 2005 m. lapkričio 17 d. 

Europos Parlamento nuomonės data (pirmasis svarstymas): 2006 m. balandžio 5 d. 

Politinio susitarimo data: 2006 m. gegužės 18 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2006 m. rugsėjo 25 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Siūloma programa padeda spręsti pagrindinį Europos Sąjungos uždavinį, t. y. suartinti 
piliečius ir Europos Sąjungą. Ji užtikrina 2004–2006 m. parengtos piliečių dalyvavimo 
programos tęstinumą ir atveria galimybes naujai veiklai; ji yra lanksti ir gali būti pritaikyta 
prie tolesnės raidos.  

„Piliečių Europos“ programoje Sąjungai bus pateiktos priemonės skatinti aktyvių piliečių 
Europą. Joje piliečiams yra teikiamas pagrindinis dėmesys ir jiems suteikiama galimybė 
visapusiškai prisiimti savo, kaip Europos piliečių, pareigas. Programoje piliečiams sudaromos 
sąlygos aktyviau dalyvauti Europos kūrimo procese ir ji paskatins piliečių ir jų organizacijų iš 
skirtingų šalių bendradarbiavimą, kad šie galėtų susitikti, dirbti kartu ir vystyti savo idėjas 
europietiškoje aplinkoje, kurioje būtų atsižvelgiama į platesnius negu nacionalinius interesus 
ir išlaikoma pagarba įvairovei.  

Joje sudėtingas aktyvaus Europos pilietiškumo klausimas sprendžiamas iš skirtingų, tačiau 
vienas kitą papildančių taškų, kuriuos atitinka keturi skirtingi veiksmai. Pirmuoju veiksmu – 
„Aktyvių piliečių Europa“ – piliečiai yra tiesiogiai įtraukiami miestų partnerystės veiklos arba 
kitokių projektų, skirtų piliečiams, metu. Antrasis veiksmas – „Aktyvi Europos pilietinė 
visuomenė“ – yra skirtas europinės svarbos pilietinės visuomenės organizacijoms, kurioms 
teikiama struktūrinė pagalba pagal jų darbo programas arba parama tarptautiniams 
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projektams. Trečiuoju veiksmu – „Kartu Europos labui“ – remiami patrauklūs renginiai, 
studijos ir informacijos priemonės, skirtos kuo platesnei tarptautinei auditorijai, ir labiau 
priartinančios piliečius prie Europos. Paskutiniuoju veiksmu – „Aktyvus Europos įvykių 
atminimas“ – siekiama išsaugoti vietas ir archyvus, susijusius su deportacijomis, ir atminti 
nacizmo bei stalinizmo aukas.  

3. PASTABOS APIE BENDRĄJĄ POZICIJĄ 

Bendroji pozicija buvo vieningai priimta 2006 m. rugsėjo 18 d. Ji didžia dalimi pagrįsta 
Komisijos iš dalies pakeistu pasiūlymu, kuriame pritarta daugeliui Europos Parlamento 
pakeitimų. Šie pakeitimai buvo visiškai, iš esmės ar iš dalies priimti: pakeitimai 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, 61. Komisijos iš dalies pakeistas pasiūlymas ir Tarybos bendroji 
pozicija skiriasi trimis pagrindiniais klausimais:  

Pirmasis klausimas yra susijęs su paskirtomis organizacijomis. Komisija pasiūlė paskirti iš 
viso devynias organizacijas visai programos trukmei. Taip integruojamos trys papildomos 
Europos Parlamento siūlytos organizacijos. Tačiau Komisija, atsižvelgdama į sunkumus, su 
kuriais Taryba susidūrė ieškodama kompromiso dėl šio klausimo, gali pritarti Tarybos 
pozicijai, t. y. po trijų metų laipsniškai nutraukti devynių paskirtų organizacijų finansavimą.  

Antrasis klausimas yra susijęs su biudžeto paskirstymu šiems veiksmams. Europos 
Parlamentas ir Taryba peržiūrėjo pirminį Komisijos pasiūlymą, bet akcentavo įvairius 
programos veiksmus (Taryba akcentavo I veiksmą, o Europos Parlamentas – II). Komisija 
savo iš dalies pakeistame pasiūlyme daugmaž toliau laikosi savo pradinės pozicijos, siekdama 
užtikrinti įvairių veiksmų pusiausvyrą. Tačiau Komisija, siekdama greičiau susitarti, gali 
pritarti visiems kompromisiniams sprendimams, neperžengiant teisės aktų leidėjų nustatytų 
ribų (t. y. I veiksmui – 40–47 %, o II veiksmui – 29–38 %).  

Trečiasis klausimas yra susijęs su komitologija. Komisija parengė pareiškimą, skirtą įtraukti į 
Tarybos protokolą, kuriame apgailestaujama dėl papildomo etapo įtraukimo į komitologijos 
procedūrą, nes tai turės neigiamų pasekmių naudos gavėjams. Tačiau Komisija, siekdama 
išvengti bet kokio delsimo priimti programą, gali pritarti bendrosios pozicijos tekstui. 

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija mano, kad bendroji pozicija yra priimtinas 
kompromisas ir pataria Europos Parlamentui jam pritarti.  

Komisija pažymi, kad Tarybos bendrojoje pozicijoje (11 straipsnyje dėl biudžeto išteklių) 
nurodytas 190 mln. EUR finansinis paketas 2004 m. kainomis atitinka 215 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis. 

4. IŠVADA 

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija mano, kad 2006 m. rugsėjo 18 d. vieningai priimta 
bendroji pozicija yra priimtina ir pataria Europos Parlamentui jai pritarti. 



 

LT 4   LT 

PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas dėl komitologijos (8 straipsnis) 

Komisija apgailestauja dėl Tarybos pageidavimo į programos “Piliečių Europa“ sprendimą be 
komitologijos procedūros, taikomos nustatant prioritetus ir atrankos kriterijus, numatytos 
pirminiame Komisijos pasiūlyme, taip pat įtraukti komitologijos procedūrą pavieniams 
veiklos atrankos sprendimams.  

Komisija pažymi, kad lyginant su pirminiu pasiūlymu tai pailgintų laiką, per kurį pareiškėjai 
turi laukti sprendimo dėl savo pasiūlymų, 2–3 mėnesiais, o tai prieštarauja teisės akto 
priėmimo procedūros pradžioje Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento skelbtam 
supaprastinimo ir patogumo principui. Komisija taip pat pažymi, kad Europos Parlamentas 
savo nuomonėje, pateiktoje po pirmojo skaitymo, nepritarė, kad pavieniams atrankos 
sprendimams būtų taikoma komitologijos procedūra. 

Įgyvendindama „Piliečių Europos“ programą, Komisija nedelsdama Programos komitetui ir 
Europos Parlamentui praneš apie visus veiklos atrankos sprendimus, priimtus netaikant 
komitologijos procedūros.  

Be to, Komisija toliau ieškos būdų, kaip sutrumpinti atrankos laiką, didinant administracinį 
veiksmingumą, visų pirma programos įgyvendinimui pasitelkiant naująją vykdomąją 
agentūrą. Tačiau ji pažymi, kad tokio terminų sutrumpinimo mastas yra kur kas mažesnis nei 
2 ar 3 mėnesiai, kurių gali prireikti, jeigu pavieniams atrankos sprendimams bus taikoma 
komitologijos procedūra.  
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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.  




