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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. …/2006/EK

(... gada ...),

ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam 

izveido programmu "Eiropa pilsoņiem", 

lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 151. un 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

  
1 OV C 28, 3.2.2006., 29. lpp.
2 OV C 115, 16.5.2006., 81. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2006. gada 5. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), 

Padomes … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 
… Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Ar Līgumu ir izveidota Savienības pilsonība, kas papildina attiecīgo dalībvalstu pilsonību. 

Tā ir būtisks elements Eiropas integrācijas procesa stiprināšanā un nodrošināšanā.

(2) Kopienai būtu jāpanāk, ka pilsoņi pilnībā izprot savu Eiropas pilsonību, tās priekšrocības, 

kā arī tiesības un pienākumus, kas jāveicina, pienācīgi ņemot vērā subsidiaritāti un 

kohēzijas vajadzības.

(3) Sevišķi svarīgi ir panākt, lai Eiropas pilsoņi pilnīgi apzinātos savu Eiropas Savienības 

pilsonību saistībā ar plašajām pārdomām par Eiropas nākotni, ko uzsāka Eiropadome 

Briseles sanāksmē 2005. gada 16. un 17. jūnijā. Tādēļ programmai "Eiropa pilsoņiem" 

būtu jāpapildina citas šajā saistībā sāktās ierosmes, bet tās nedrīkstētu pārklāties.

(4) Lai pilsoņi pilnīgi atbalstītu Eiropas integrāciju, lielāka uzmanība tālab būtu jāpievērš to 

kopējām vērtībām, vēsturei un kultūrai, kas ir būtiski faktori pilsoņu līdzdalībai sabiedrībā, 

kura balstīta uz brīvību, demokrātiju un cilvēktiesībām, kultūras daudzveidību, toleranci un 

solidaritāti, saskaņā ar 2000. gada 7. decembrī izsludināto Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartu 1.

(5) Aktīva pilsoniskuma iedrošināšanai ir ļoti liela nozīme, lai stiprinātu ne tikai cīņu pret 

rasismu, ksenofobiju un neiecietību, bet arī kohēziju un demokrātijas attīstību.

(6) Saistībā ar ES informācijas un saziņas stratēģiju būtu jānodrošina, ka par programmā 

atbalstītajiem pasākumiem ir plaša informācija un ka tie ir iedarbīgi.

  
1 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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(7) Lai tuvinātu Eiropu tās pilsoņiem un veicinātu to pilnīgu līdzdalību aizvien saliedētākas 

Eiropas veidošanā, būtu jāvēršas pie visiem dalībvalstu valstspiederīgajiem un 

likumīgajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem un tie jāiesaista starptautiskos apmaiņas un 

sadarbības pasākumos, veicinot piederības izjūtas kopīgiem Eiropas ideāliem attīstību.

(8) Eiropas Parlaments 1988. gadā pieņemtajā Rezolūcijā, uzskatīja par vēlamu pastiprināt 

centienus veicināt sakarus starp dažādu dalībvalstu pilsoņiem un paziņoja, ka īpašs Eiropas 

Savienības atbalsts sadraudzības shēmu pilnveidošanai starp dažādu dalībvalstu 

pašvaldībām ir gan racionāls, gan vēlams.

(9) Eiropadome vairākkārt ir atzinusi vajadzību Eiropas Savienību un tās iestādes tuvināt 

dalībvalstu pilsoņiem. Tā ir iedrošinājusi Savienības iestādes uzturēt un sekmēt atvērtu, 

pārskatāmu un regulāru dialogu ar organizēto pilsonisko sabiedrību, tādējādi veicinot 

iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanā, vienlaikus uzsverot 

Eiropas iedzīvotājiem kopīgās nozīmīgās vērtības.

(10) Padome ar Lēmumu 2004/100/EK (2004. gada 26. janvāris), ar ko izveido Kopienas 

rīcības programmu aktīvas Eiropas pilsonības (sabiedriskās līdzdalības) veicināšanai 1

izveidoja rīcības programmu, kurā apstiprināta vajadzība sekmēt nepārtrauktu dialogu ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pašvaldībām un atbalstīt iedzīvotāju aktīvu 

iesaistīšanos.

  
1 OV L 30, 4.2.2004., 6. lpp.
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(11) Pilsoņu projekti ar starptautisku un starpnozaru dimensiju ir nozīmīgi mehānismi, lai 

uzrunātu iedzīvotājus un veicinātu izpratni par Eiropu, Eiropas politisko integrāciju, 

sociālo iekļaušanu un savstarpēju saprašanos.

(12) Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī ir 

nozīmīgas pilsoņu aktīvai līdzdalībai sabiedrībā, un tās palīdz veicināt visus sabiedriskās 

dzīves aspektus. Šīs organizācijas ir arī starpnieki starp Eiropu un tās pilsoņiem. Tāpēc 

būtu jāveicina un jāiedrošina šo organizāciju starptautiska sadarbība.

(13) Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas var sniegt idejas un apsvērumus, lai 

uzturētu debates Eiropas mērogā. Tādēļ ir arī ieteicams atbalstīt – kā saikni starp Eiropas 

iestādēm un Eiropas pilsoņiem – pasākumus, kas atspoguļo šo organizāciju apņemšanos 

izveidot Eiropas identitāti un pilsoniskumu, izstrādājot procedūras ar pārskatāmiem 

kritērijiem, lai veicinātu informācijas tīklus un informācijas apmaiņu.

(14) Ir lietderīgi arī turpināt darbu, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi saistībā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 792/2004/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ievieš 

Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas līmeņa organizācijas 

kultūras jomā 1, to galveno vietu un arhīvu saglabāšanai un tās vēsturiskās piemiņas 

kopšanai, kas ir saistīta ar deportācijām. Tā ir iespējams saglabāt iedzīvotāju informētību 

par otro pasaules karu pilnā apmērā un par tā traģiskajām sekām, kā arī sekmēt vispārēju 

piemiņu, tādējādi atstājot aiz sevis pagātni un veidojot nākotni.

(15) Eiropadomes Nicas sanāksmē, kas notika 2000. gada 7. līdz 9. decembrī, pieņemtajā 

Deklarācijā par sportu ir norādīts, ka "Kopienai, kaut arī tai nav šajā jomā tiešu pilnvaru, 

rīkojoties saskaņā ar dažādajiem Līguma noteikumiem, ir jāņem vērā sportam raksturīgās 

sociālās, izglītības un kultūras funkcijas."

  
1 OV L 138, 30.4.2004., 40. lpp.
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(16) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visu dalībvalstu pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju līdzsvarotai integrācijai starptautiskos projektos un pasākumos.

(17) Kandidātvalstis un EBTA valstis, kas ir EEZ līguma dalībvalstis, ir atzītas par potenciālām 

dalībniecēm Kopienas programmās saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar šīm valstīm.

(18) Saloniku Eiropadome 2003. gada 19. un 20. jūnijā pieņēma "Saloniku darba kārtību 

Rietumbalkānu valstīm: virzība uz Eiropas integrāciju", ar ko uzaicināja Rietumbalkānu 

valstis piedalīties Kopienas programmās un aģentūrās; tāpēc Rietumbalkānu valstis būtu 

jāatzīst par potenciālām dalībniecēm Kopienas programmās.

(19) Programma sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāuzrauga un neatkarīgi 

jāizvērtē, lai varētu veikt atkārtotus pielāgojumus, kuri ir nepieciešami pasākumu pareizai 

īstenošanai.

(20) Programmas uzraudzības un izvērtēšanas procedūrās būtu jāizmanto mērķi un indikatori, 

kas ir konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstīgi un ar konkrētiem termiņiem.
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(21) Ir jāpiemēro Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par 

Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 1 (turpmāk – "Finanšu

regula"), un Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), 

ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 2, ar ko 

tiek aizsargātas Kopienas finansiālās intereses, ņemot vērā vienkāršības un konsekvences 

principus budžeta instrumentu izvēlē, to gadījumu skaita ierobežojumu, kad Komisija 

saglabā tiešu atbildību par to īstenošanu un pārvaldību, un vajadzīgo samērīgumu starp 

resursu apjomu un ar to izmantošanu saistīto administratīvo slogu.

(22) Būtu jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu un lai atgūtu 

zaudētus vai nepareizi izmaksātus vai izmantotus līdzekļus.

(23) Ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu, programmas īstenošanu var vienkāršot, 

izmantojot finansēšanu ar vienreizēju maksājumu, attiecībā vai nu uz atbalstu, ko piešķir 

programmas dalībniekiem, vai uz Kopienas atbalstu struktūrām, kas programmas 

pārvaldīšanai izveidotas valsts mērogā.

(24) Šis lēmums visam programmas īstenošanas laikam paredz finansējumu, kas budžeta 

lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas Iestāžu nolīguma (2006. gada 17. maijs) par budžeta disciplīnu un 

pareizu finanšu pārvaldību 3 37. punkta nozīmē.

  
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
2 OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu

(EK, Euratom) Nr. 1261/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 3. lpp.).
3 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.



9575/1/06 REV 1 eka 7
DG I - Direction 2A LV

(25) Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, 

un to, ka programmas pasākumu starptautiskā un daudzpusējā rakstura dēļ šos mērķus var 

labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. 

pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo 

mērķu sasniegšanai.

(26) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību 1.

(27) Saskaņā ar Lēmumu 2004/100/EK būtu jāpieņem pārejas pasākumi, lai pārraudzītu 

darbības, kas uzsāktas pirms 2006. gada 31. decembra.

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Programmas priekšmets un darbības joma

1. Ar šo lēmumu izveido programmu "Eiropa pilsoņiem" (turpmāk – "programma") 

laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

  
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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2. Programma sekmē šādus vispārējus mērķus:

a) dot pilsoņiem iespēju sadarboties un piedalīties arvien saliedētākas Eiropas izveidē, 

kas ir demokrātiska un orientēta uz pasauli un kuru vieno un bagātina kultūras 

daudzveidība, tādējādi attīstot Eiropas Savienības pilsonību;

b) izkopt Eiropas identitātes apziņu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un 

kultūra;

c) veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu Eiropas Savienībai;

d) stiprināt savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un 

valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām.

2. pants

Īpaši programmas mērķi

Programmai saskaņā ar Līguma pamatmērķiem ir šādi īpaši mērķi, kas jāīsteno starptautiskā līmenī:
a) tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar 

pieredzi, viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no vēstures un plānotu nākotni;

b) atbalstīt rīcību, debates un atziņas, kas saistītas ar Eiropas pilsonību un demokrātiju, 

kopīgām vērtībām, vēsturi un kultūru, sadarbojoties pilsoniskās sabiedrības organizācijās 

Eiropas mērogā;

c) tuvināt Eiropu tās pilsoņiem, cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus, vienlaikus 

saglabājot piemiņu par tās pagātni;
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d) iedrošināt mijiedarbību starp visu iesaistīto valstu pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, sekmējot dialogu starp kultūrām un izceļot gan Eiropas daudzveidību, gan 

vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem, kas veicinātu ciešāku sakaru veidošanu 

starp to dalībvalstu pilsoņiem, kuras bija Eiropas Savienībā pirms 2004. gada 1. maija, un 

to dalībvalstu pilsoņiem, kuras pievienojušās pēc minētās dienas.

3. pants

Darbības

1. Programmas mērķus sasniedz, atbalstot kādu no šādām darbībām, par kurām sīku 

informāciju var atrast pielikuma I daļā:

a) "Aktīvi iedzīvotāji Eiropai", ko veido:

– pilsētu sadraudzība,

– iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi;

b) "Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā", ko veido:

– strukturālais atbalsts Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām 

(ideju ģeneratoriem),

– strukturālais atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas mērogā,

– atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktajiem projektiem;
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c) "Kopīgi Eiropai", ko veido:

– tādi plašas ievērības pasākumi kā atceres dienas, apbalvojumi, mākslas 

pasākumi, Eiropas mēroga konferences,

– pētījumi, apsekojumi un sabiedriskās domas aptaujas,

– informācijas un izplatīšanas līdzekļi;

d) "Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā", ko veido:

– galveno deportāciju vietu un ar deportāciju saistīto arhīvu saglabāšana un 

upuru piemiņa.

2. Katrā darbībā prioritāti var piešķirt līdzsvarotai visu dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju integrācijai, atbilstoši īpašajam mērķim, kas izklāstīts 2. panta 

d) apakšpunktā.

4. pants

Kopienas pasākumu veidi

1. Kopienas pasākumi var būt dotācijas vai valsts iepirkuma līgumi.

2. Kopienas dotācijas var piešķirt tādos īpašos veidos kā darbības dotācijas, rīcības dotācijas, 

stipendijas, balvas.

3. Valsts iepirkuma līgumi attiecas uz tādu pakalpojumu iepirkšanu kā pasākumu 

organizēšana, pētījumi un apsekojumi, informācijas un izplatīšanas instrumenti, uzraudzība 

un novērtēšana.
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4. Lai iegūtu tiesības uz Kopienas dotācijām, saņēmējiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas 

pielikuma II daļā.

5. pants 

Līdzdalība programmā

Programma ir atvērta šādu valstu (turpmāk – "dalībvalstis") līdzdalībai:

a) dalībvalstis;

b) EBTA valstis, kas ir EEZ līguma dalībvalstis, saskaņā ar šā līguma noteikumiem;

c) kandidātvalstis, kas gūst labumu no pirmspievienošanās stratēģijas, saskaņā ar vispārējiem 

principiem un vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem šo valstu līdzdalībai Kopienas 

programmās, kas noteikti ar šīm valstīm noslēgtajos pamatnolīgumos;

d) Rietumbalkānu valstis saskaņā ar kārtību, kas jāizveido ar šīm valstīm, pamatojoties uz 

pamatnolīgumiem par vispārējiem principiem šo valstu līdzdalībai Kopienas programmās.
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6. pants

Programmas pieejamība

Programma ir atvērta visām ieinteresētajām personām, kas veicina aktīvu Eiropas pilsonību, it īpaši 

vietējām pašvaldībām un organizācijām, Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām 

(ideju ģeneratoriem), iedzīvotāju grupām un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

7.pants

Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Uz kopīgu ieguldījumu pamata, kā arī saskaņā ar Finanšu regulu un dažādiem katras iestādes vai 

organizācijas noteikumiem, programma var attiekties uz kopīgām un novatoriskām darbībām 

aktīvas Eiropas pilsonības jomā ar tādām attiecīgām starptautiskām organizācijām kā Eiropas 

Padome un UNESCO.

8. pants 

Īstenošanas pasākumi

1. Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi programmas īstenošanai saskaņā ar pielikumā 

paredzētajiem noteikumiem.
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2. Saskaņā ar procedūru, kas noteikta 9. panta 2. punktā, pieņem šādus pasākumus:

a) programmas īstenošanas kārtība, tostarp gada darba plāns, atlases kritēriji un atlases 

procedūras;

b) vispārējais līdzsvars starp dažādām programmas darbībām;

c) procedūras programmas uzraudzībai un izvērtēšanai;

d) finansiālais atbalsts (apjoms, ilgums, sadalījums un atbalsta saņēmēji), ko sniedz 

Kopiena attiecībā uz visām darbības dotācijām, daudzgadīgiem sadraudzības 

līgumiem saskaņā ar 1. darbību un plašas ievērības pasākumiem saskaņā ar 

3. darbību.

3. Citus pasākumus, kas nepieciešami šīs programmas izpildei, pieņem saskaņā ar 9. panta 

3. punktā minēto procedūru.

4. Kā daļu no 2. punktā minētās procedūras Komisija var izstrādāt pamatnostādnes katrai no 

pielikumā minētajām darbībām, lai pielāgotu programmu jebkurām prioritāšu izmaiņām 

aktīvas Eiropas pilsonības jomā.

9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

10. pants

Saskaņotība ar citiem Kopienas un Eiropas Savienības instrumentiem

1. Komisija nodrošina saskaņotību un papildināmību starp šo programmu un instrumentiem 

citās Kopienas darbības jomās, jo īpaši šādās jomās: izglītība, arodapmācība, kultūra, 

jaunatne, sports, vide, audiovizuālā nozare un plašsaziņas līdzekļi, pamattiesības un 

brīvības, sociālā iekļaušana, dzimumu līdztiesība, visa veida diskriminācijas, rasisma un 

ksenofobijas apkarošana, zinātniskā pētniecība, informācijas sabiedrība un Kopienas ārējā 

darbība, jo īpaši Eiropas kaimiņattiecību politikas līmenī.

2. Programmai var būt kopīgi resursi ar citiem Kopienas un Eiropas Savienības 

instrumentiem, lai izpildītu darbības, kas atbilst gan šīs programmas, gan citu šādu 

instrumentu mērķiem.



9575/1/06 REV 1 eka 15
DG I - Direction 2A LV

11. pants

Finansējums

1. Finansējums šīs programmas īstenošanai laikposmam, kas minēts 1. pantā, ir 

190 miljoni EUR 1.

2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija saskaņā ar finanšu shēmu.

12. pants 

Finanšu noteikumi

1. Finansiāls atbalsts notiek dotāciju veidā juridiskām personām. Atkarībā no darbības veida 

vai iesniedzēja izvirzītā mērķa, dotācijas var piešķirt arī fiziskām personām.

2. Komisija var piešķirt balvas fiziskām vai juridiskām personām par darbībām vai 

projektiem, kas īstenoti saskaņā ar programmu.

3. Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 181. pantu un atkarībā no darbības veida 

var atļaut vienotas likmes finansējumu un/vai vienības izmaksu likmju piemērošanu.

4. Līdzfinansējums natūrā var tikt pieļauts.

5. Komisija, ņemot vērā saņēmēju specifiku un darbību veidu, var izlemt, vai atbrīvot 

saņēmējus no to profesionālo iemaņu un kvalifikāciju pārbaudes, kas vajadzīgas ierosināto 

darbību vai darbības programmu pabeigšanai.

  
1 Šī summa pamatojas uz 2004. gada skaitļiem, un to tehniski koriģēs, lai ņemtu vērā 

inflāciju.
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6. Informācijas apjomu, kas saņēmējam jāsniedz, var ierobežot mazu dotāciju gadījumos.

7. Īpašos gadījumos, piemēram, kad piešķir mazas dotācijas, saņēmējam nav jāprasa pierādīt 

finansiālo spēju izpildīt plānoto projektu vai darba programmu.

8. Darbības dotācijas, kuras saskaņā ar šo programmu piešķir struktūrām, kas īsteno mērķi, 

kuram ir vispārēja Eiropas nozīme, kā noteikts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 

162. pantā, atjaunošanas gadījumā automātiski nesamazina.

13. pants 

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1. Komisija nodrošina, ka, īstenojot saskaņā ar šo lēmumu finansētas darbības, tiek 

aizsargātas Kopienas finansiālās intereses, piemērojot aizsardzības pasākumus pret 

krāpšanu, korupciju un jebkādām citām prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes 

un atgūstot nepareizi izmaksātās summas, kā arī, ja ir atklāti pārkāpumi, piemērojot 

iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) 

Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu 

aizsardzību 1, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par 

pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu 

finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām 2, un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 3.

  
1 OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.
2 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.
3 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.
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2. Attiecībā uz Kopienas darbībām, ko finansē saskaņā ar programmu, pārkāpuma jēdziens, 

kas minēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, nozīmē jebkuru

Kopienas tiesību normu vai jebkuru līgumsaistību pārkāpumu, ko rada kāda saimnieciskās 

darbības subjekta darbība vai bezdarbība, kas kaitē vai varētu kaitēt Kopienu vispārējam 

budžetam vai to pārvaldītiem budžetiem, veicot nepamatotus izdevumus.

3. Ja Komisija atklāj pārkāpumus, tostarp šā lēmuma vai atsevišķa lēmuma vai līguma, 

pamatojoties uz kuru tiek piešķirts attiecīgais finansiālais atbalsts, noteikumu 

neievērošanu, vai, ja atklājas, ka, nelūdzot Komisijas piekrišanu, darbībā ir ieviesti 

grozījumi, kas ir pretrunā projekta būtībai vai īstenošanas nosacījumiem, Komisija 

samazina, pārtrauc izmaksāt vai atgūst darbībai piešķirto finansiālā atbalsta apjomu.

4. Ja nav ievēroti termiņi vai ja darbības īstenošanā sasniegtais attaisno tikai daļu piešķirtā 

finansiālā atbalsta, Komisija pieprasa atbalsta saņēmējam noteiktā laikā iesniegt 

apsvērumus. Ja atbalsta saņēmējs nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var atcelt atlikušo 

finansiālo atbalstu un pieprasīt atmaksāt jau izmaksātās summas.

5. Jebkādas nepareizi izmaksātas summas atmaksā Komisijai. Summām, kas nav atmaksātas 

laikā, piemēro procentu likmi saskaņā ar Finanšu regulā noteiktajiem nosacījumiem.
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14. pants 

Uzraudzība un izvērtēšana

1. Komisija nodrošina regulāru programmas uzraudzību. Uzraudzības un izvērtēšanas procesa 

rezultātus izmanto programmas īstenošanā. Uzraudzība jo īpaši ietver 3. punkta a) un 

c) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanu.

Programmas īpašos mērķus var pārskatīt saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma 

251. pantā.

2. Komisija nodrošina regulāru, ārēju, neatkarīgu programmas izvērtēšanu un regulāri 

informē Eiropas Parlamentu.

3. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai šādus dokumentus:

a) starpposma novērtējuma ziņojumu par iegūtajiem rezultātiem un par programmas 

izpildes kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem - ne vēlāk kā 2010. gada 

31. decembrī;

b) paziņojumu par programmas turpināšanu - ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī;

c) ex-post izvērtējuma ziņojumu - ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī.
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15. pants 

Pārejas noteikums

Pirms 2006. gada 31. decembra uzsāktās darbības saskaņā ar Lēmumu 2004/100/EK līdz to 

pabeigšanai turpina vadīt, pamatojoties uz minēto lēmumu.

Kā paredzēts Finanšu regulas 18. pantā, programmai var darīt pieejamas apropriācijas, kas atbilst 

atvēlētajiem ieņēmumiem, kas radušies no nepareizi izmaksātu summu atmaksas saskaņā ar 

Lēmumu 2004/100/EK.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs priekšsēdētājs



9575/1/06 REV 1 eka 1
PIELIKUMS DG I - Direction 2A LV

PIELIKUMS

I. DARBĪBU APRAKSTS

Papildu informācija par piekļuvi programmai

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas minētas 6. pantā, ir, inter alia, arodbiedrības, 

izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas brīvprātīgā darba un amatieru sporta 

jomā.

1. DARBĪBA: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai

Šī darbība veido programmas daļu, kas īpaši vērsta uz pasākumiem, kuros iesaista 

pilsoņus. Uz minētajām darbībām attiecas divi šādi pasākumu veidi:

Pilsētu sadraudzība

Šis pasākums ir vērsts uz darbībām, kas iesaista vai veicina tiešu apmaiņu Eiropas pilsoņu 

vidū, līdzdarbojoties pilsētu sadraudzības pasākumos. Tās var būt vienreizējas vai 

izmēģinājuma darbības, vai darbības strukturētu, daudzgadīgu, savstarpējas partnerības 

līgumu veidā, ievērojot programmatiskāku pieeju un ietverot plašu darbību klāstu no 

iedzīvotāju sanāksmēm līdz īpašām konferencēm par kopīgas intereses tematiem, kā arī 

attiecīgas publikācijas, ko organizē saistībā ar pilsētu sadraudzības darbībām. Šis pasākums 

aktīvi sekmēs savstarpējo zināšanu stiprināšanu un saprašanos starp iedzīvotājiem un starp 

kultūrām.
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2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši Eiropas pašvaldību un 

reģionu padomei (CEMR) – struktūrai, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme 

un kas ir aktīva pilsētu sadraudzības jomā.

Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi

Saskaņā ar šo pasākumu, tieši iesaistot iedzīvotājus, tiks atbalstīti dažādi starptautiski un 

starpnozaru dimensijas projekti. Prioritāri ir projekti, kuru mērķis ir iedrošināt vietēja 

mēroga līdzdalību. Šādu projektu apjoms un darbības joma būs atkarīga no izmaiņām 

sabiedrībā, un, izmantojot novatoriskas metodes, tiks pētītas iespējamās atbildes uz 

noskaidrotajām vajadzībām. Tiks iedrošināta jaunu tehnoloģiju, jo īpaši informācijas 

sabiedrības tehnoloģiju (IST), izmantošana. Šādos projektos iesaistīs iedzīvotājus ar 

dažādiem uzskatiem, kuri kopā darbosies vai debatēs par visas Eiropas jautājumiem, 

tādējādi veicinot savstarpēju saprašanos, kā arī vairojot informētību par Eiropas 

integrācijas procesiem.

Lai pilnveidotu pilsētu sadraudzības un iedzīvotāju projektus, ir arī jāizstrādā atbalsta 

pasākumi, lai apmainītos ar labāko praksi, lai ieinteresēto personu, tostarp valsts iestāžu 

starpā apvienotu pieredzi vietējā un reģionālā mērogā, un lai attīstītu jaunas iemaņas, 

piemēram, ar apmācību palīdzību.

Indikatīvi šai darbībai piešķirs vismaz 47% kopējā programmai plānotā budžeta.
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2. DARBĪBA: Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā

Strukturālais atbalsts Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām (ideju 

ģeneratoriem)

Struktūras, kas piedāvā jaunas idejas un pārdomas par Eiropas jautājumiem, ir nozīmīgi 

institucionālie sarunu biedri, kuri ES iestādēm spēj sniegt neatkarīgus stratēģiskus un 

starpnozaru ieteikumus. Tās var uzsākt darbības, kas uztur debates, īpaši par Eiropas 

Savienības pilsonību un par Eiropas vērtību un kultūru jautājumiem. Šā pasākuma mērķis 

ir stiprināt tādu iestāžu institucionālo darbspēju, kuras ir reprezentatīvas, sniedz reālu 

Eiropas pievienoto vērtību, būtiski var ietekmēt eiropeisko ideju izplatīšanu un, visbeidzot, 

var sadarboties ar citiem šīs programmas atbalsta saņēmējiem. Šajā jomā svarīgs faktors ir 

Eiropas tīklu stiprināšana. Dotācijas var piešķirt uz daudzgadīgas darba programmas 

pamata, kurā apkopots plašs tematu vai darbību klāsts.

2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši Pētījumu un pētniecības 

grupai "Mūsu Eiropa" ("Groupement d’études et de recherches Notre Europe") un 

"Eiropas politikas institūtam" ("Institut für Europäische Politik") - struktūrām, kas īsteno 

mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme.
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Strukturālais atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas mērogā

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir nozīmīgas pilsoniskai, izglītojošai, kultūras un 

politiskai darbībai saistībā ar līdzdalību sabiedrībā. Tām ir jāpastāv un jāspēj darboties un 

sadarboties Eiropas līmenī. Tām būtu arī jāspēj piedalīties politikas veidošanā, izmantojot 

apspriešanos. Šis pasākums paredz minētajām organizācijām spējas un stabilitāti, lai tās 

starpnozaru un horizontālā dimensijā darbotos Eiropas mērogā kā starptautiski katalizatori 

savu biedru un pilsoniskās sabiedrības labā, tādējādi veicinot programmas mērķus. Šajā 

jomā svarīgs faktors ir Eiropas tīklu un Eiropas asociāciju stiprināšana. Dotācijas var 

piešķirt uz daudzgadīgas darba programmas pamata, kurā apkopots plašs tematu vai 

darbību klāsts.

2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši trim iestādēm, kas īsteno 

mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme: Eiropas sociālo NVO platformai (Platform of 

European Social NGOs), Eiropas Kustībai (European Movement) un Eiropas Padomei 

bēgļu un izsūtīto personu jautājumos.

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktajiem projektiem

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas vietējā, reģionālā, valstu vai Eiropas mērogā iesaista 

iedzīvotājus vai pārstāv viņu intereses, piedaloties debatēs, ar publikācijām, iedzīvotāju 

interešu aizstāvības pasākumiem un citiem konkrētiem starptautiskiem projektiem. Eiropas 

dimensijas ieviešana vai pilnveidošana pilsoniskās sabiedrības organizāciju pasākumos 

ļaus tām uzlabot savas spējas un sasniegt plašāku auditoriju. Dažādu dalībvalstu 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju tieša sadarbība sekmēs savstarpēju izpratni starp 

dažādām kultūrām un uzskatiem, kā arī kopīgu jautājumu un vērtību apzināšanu. Lai gan 

tas var būt atsevišķu projektu veidā, ilgtermiņa pieeja nodrošinās arī ilgtspējīgāku ietekmi 

un tīklu un sinerģiju attīstību.
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Indikatīvi šai darbībai piešķirs apmēram 29 % kopējā programmai plānotā budžeta.

3. DARBĪBA: Kopīgi Eiropai

Plašas ievērības pasākumi

Ar šo darbību tiks atbalstīti Komisijas vai, attiecīgā gadījumā, sadarbībā ar dalībvalstīm vai 

citiem attiecīgajiem partneriem organizēti pasākumi, kas ir būtiski apjomā un darbības 

jomā, šie pasākumi gūs rezonansi Eiropas iedzīvotāju vidū, palīdzēs vairot piederības 

izjūtu vienai kopienai, pievērsīs uzmanību Eiropas Savienības vēsturei, sasniegumiem un 

vērtībām, iesaistīs iedzīvotājus dialogā starp kultūrām un sekmēs viņu eiropeiskās 

identitātes pilnveidošanu.

Tādi pasākumi var ietvert vēsturisku notikumu pieminēšanu, Eiropas sasniegumu 

cildināšanu, mākslas pasākumus, informētības palielināšanu par specifiskiem jautājumiem, 

Eiropas mēroga konferences un balvu piešķiršanu, lai izceltu ievērojamus panākumus. Tiks 

iedrošināta jaunu tehnoloģiju, jo īpaši IST, izmantošana.

Pētījumi

Lai Eiropas mērogā gūtu labāku izpratni par aktīvu pilsonību, Komisija veiks dažādus 

pētījumus un sabiedriskās domas aptaujas.
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Informēšanas un izplatīšanas līdzekļi

Ņemot vērā to, ka uzmanība ir vērsta uz iedzīvotājiem un ka ierosmes aktīvas pilsonības 

jomā ir ļoti daudzveidīgas, plaša un daudzpusīga informācija par dažādiem programmas 

pasākumiem, citām Eiropas darbībām saistībā ar pilsonību un citām attiecīgām ierosmēm ir 

jāsniedz interneta portālos un ar citiem līdzekļiem.

2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši Žana Monē asociācijai 

("Association Jean Monnet"), Robēra Šūmaņa Eiropas centram ("Centre européen Robert 

Schuman") un "Maisons de l'Europe", kas apvienoti valsts un Eiropas līmenī, – struktūrām, 

kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme.

Indikatīvi šai darbībai piešķirs apmēram 10 % kopējā programmai plānotā budžeta.

4. DARBĪBA: Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā

Šajā darbībā var atbalstīt šāda veida projektus:

– svarīgāko ar masu deportācijām saistīto vietu un piemiņas vietu, bijušo 

koncentrācijas nometņu un citu vietu, kur nacisti plašā apmērā spīdzinājuši vai 

iznīcinājuši cilvēkus, kā arī arhīvu, kuros šie notikumi dokumentēti, saglabāšanai, un 

upuru, kā arī to, kas ārkārtējos apstākļos glāba cilvēkus no holokausta, piemiņas 

uzturēšanai;

– piemiņas nodrošināšanai ar staļinismu saistīto masu iznīcināšanu un masu izsūtījumu 

upuriem, kā arī piemiņas vietu un šos notikumus dokumentējošu arhīvu uzturēšanai.

Aptuveni 4 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šai darbībai.
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II. PROGRAMMAS PĀRVALDĪBA

Šo programmu īstenos, ievērojot pārskatāmības un atklātuma principu, ar lielu organizāciju 

un projektu dažādību. Tāpēc projektus un darbības parasti atlasīs, izmantojot atklātus 

uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Atkāpes būs iespējamas tikai sevišķos apstākļos un 

pilnīgā atbilstībā Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 168. panta 1. punkta c) un 

d) apakšpunktam.

Programmā attīstīs daudzgadu partnerības principu, kura pamatā ir saskaņoti mērķi, 

pamatojoties uz rezultātu analīzi, lai garantētu savstarpēju labumu gan pilsoniskajai 

sabiedrībai, gan Eiropas Savienībai. Maksimālais ilgums finansējumam, ko šajā 

programmā piešķir ar vienreizējas dotācijas nolīgumu, ir 3 gadi.

Attiecībā uz dažām darbībām var būt vajadzīgs pieņemt netiešu centralizētu pārvaldību, ko 

īsteno izpildaģentūra vai – īpaši 1. darbībai – valstu aģentūras.

Visas darbības tiks īstenotas starptautiskā mērogā. Tās veicinās pilsoņu un ideju mobilitāti 

Eiropas Savienībā.

Būs svarīga tīklu izveide un koncentrēšanās uz pavairošanas faktoriem, tostarp 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (ICT) izmantošana, un to atspoguļos gan 

darbību veidos, gan iesaistīto organizāciju klāstā. Tiks iedrošināta dažādo programmā 

iesaistīto ieinteresēto personu mijiedarbības un sinerģijas attīstība.
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No programmas budžeta var arī segt izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanas, turpmākām, 

uzraudzības, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras tieši vajadzīgas programmas 

pārvaldīšanai un tās mērķu īstenošanai, it īpaši tādām darbībām kā pētījumi, sanāksmes, 

informēšanas un publicēšanas darbības, izdevumus, kas saistīti ar informācijas apmaiņai 

paredzētiem IT tīkliem, kā arī visus citus administratīvos un tehniskā atbalsta izdevumus, 

par kuriem Komisija var pieņemt lēmumu saistībā ar programmas pārvaldīšanas 

vajadzībām.

Kopējiem programmas administratīvajiem izdevumiem būtu jābūt samērīgiem ar 

attiecīgajā programmā paredzētajiem uzdevumiem un indikatīvi tiem būtu jāatbilst 

apmēram 10 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta.

Komisija var pēc vajadzības veikt informēšanas, publicēšanas un izplatīšanas pasākumus, 

tādējādi nodrošinot, ka par programmā atbalstītajiem pasākumiem ir plaša informācija un 

ka tie ir ļoti iedarbīgi.

III. PĀRBAUDES UN REVĪZIJAS

Projektiem, kas izraudzīti saskaņā ar šo lēmumu, izveido izlases revīzijas sistēmu.

Dotācijas saņēmējam Komisijai jāiesniedz visi apliecinošie dokumenti, kas saistīti ar 

izdevumiem piecu gadu laikposmā pēc pēdējā maksājuma datuma. Dotācijas saņēmējs 

gādā par to, lai vajadzības gadījumā Komisijai ir pieejami tādi apliecinoši dokumenti, kas 

atrodas pie partneriem vai dalībniekiem.
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Komisija var veikt dotācijas izmantojuma revīziju vai nu tieši ar sava personāla palīdzību, 

vai izvēloties jebkuru citu kvalificētu neatkarīgu iestādi. Šādu revīziju var veikt visā 

līguma darbības laikā un piecu gadu laikposmā no atlikuma samaksas datuma. Attiecīgā 

gadījumā revīzijā atklātie fakti var būt par pamatu, lai Komisija pieņemtu lēmumus par 

līdzekļu atgūšanu.

Komisijas personālam un neatkarīgam personālam, ko Komisija pilnvarojusi, ir jābūt 

nodrošinātai pienācīgai pieejai saņēmēja birojam un visai informācijai, tostarp informācijai 

elektroniskā formātā, kas vajadzīga šādām revīzijām. Revīzijas palātai un Eiropas Birojam 

krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir tādas pašas tiesības kā Komisijai, jo īpaši piekļuves 

tiesības.
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Temats: Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 25. septembrī nolūkā pieņemt 

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. 
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I IEVADS 

  

1. Komisija 2005. gada 6. aprīlī pieņēma un vēlāk iesniedza Eiropas Parlamentam un 

Padomei priekšlikumu Lēmumam, ar ko izveido programmu, lai sekmētu aktīvu Eiropas 

pilsonību, pamatojoties uz EK līguma 151. un 308. pantu.  

 

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2005. gada 26. oktobrī. 

 

3. Reģionu komiteja sniedza atzinumu 2005. gada 17. novembrī. 

 

4. Eiropas Parlaments sniedza atzinumu pirmajā lasījumā 2006. gada 5. aprīlī. 

 

5. 2006. gada 25. septembrī Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar EK līguma 251. 

panta 2. punktu. 

 

 
II MĒRĶIS 
 

1. Kā programmas vispārējos mērķus Komisijas ir ierosinājusi: 

– iespēju iedzīvotājiem sadarboties un piedalīties arvien tuvākas Eiropas veidošanā, 

kuru vieno un bagātina kultūru daudzveidība; 

– Eiropas identitāti, kuras pamatā ir atzītas kopīgas vērtības, vēsture un kultūra; 

– savstarpējas saprašanās veicināšanu starp Eiropas iedzīvotājiem, cienot un cildinot 

kultūru daudzveidību, reizē sekmējot kultūru dialogu. 
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2. Ierosinātie īpašie mērķi, kas īstenojami starpvalstu mērogā, ir:  

– tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar 

pieredzi, atziņām un vērtībām, kā arī lai mācītos no vēstures un veidotu nākotni; 

– atbalstīt rīcību, debates un pārdomas, kas saistītas ar Eiropas pilsoniskumu, 

pilsoniskas sabiedrības organizācijām sadarbojoties Eiropas līmenī; 

– padarīt iedzīvotājiem saprotamu un īstenojamu Eiropas ideju, sekmējot un cildinot 

Eiropas vērtības un sasniegumus, reizē saglabājot pagātnes piemiņu; 

– veicināt visu dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

vienmērīgu integrāciju, sekmējot kultūru dialogu un radot izpratni gan par Eiropas 

daudzveidību, gan par Eiropas vienotību, īpašu uzmanību pievēršot kopējām 

darbībām ar jaunākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

 

III KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārējas piebildes 

 

Padomes kopējā nostājā saglabāti Komisijas sākotnējā priekšlikuma galvenie elementi. 

Kopumā Padomei, Eiropas Parlamentam un Komisijai ir līdzīgi uzskati par šo lēmumu. 

 

Par budžetu EUR 190 miljonu apmērā (2004. gada cenās - to koriģēs, lai ņemtu vērā 

inflāciju) visas trīs iestādes vienojās saistībā ar Iestāžu nolīgumu par finanšu shēmu 

2007.–2013. gadam. 
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 Padome kopējā nostājā ir iekļāvusi Eiropas Parlamenta ideju pievienot jaunu ceturto 

darbības virzienu saistībā ar aktīviem piemiņas pasākumiem Eiropā. Padome arī atbildēja 

apstiprinoši uz Parlamenta ierosinājumu pievienot trīs papildu "izraudzītās iestādes" 

(palielinot to skaitu līdz deviņām), kas saņems dotācijas saskaņā ar programmu. Tomēr, 

lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru, šo deviņu iestāžu īpašo statusu pēc trīs gadiem 

pakāpeniski atcels. 

 

 Attiecībā uz provizorisko budžeta sadalījumu, Padome ir mēģinājusi vēl vairāk uzsvērt 

1. panta relatīvo nozīmi (pilsētu sadraudzība un pilsoņu projekti) un, tāpat kā Parlaments, 

ir mēģinājusi samazināt programmas pārvaldības izmaksas. 

 

 Attiecībā uz programmas īstenošanu un komitoloģiju Padome ir paplašinājusi pārvaldības 

procedūru pielietojumu, attiecinot to arī uz atsevišķiem finansiāla atbalsta gadījumiem. 

 

 

2. Eiropas Parlamenta iesniegtie grozījumi 

 

Padome kopējā nostājā ir centusies ņemt vērā Eiropas Parlamenta bažas un prioritātes, un 

varēja pieņemt lielāko daļu Parlamenta grozījumu. 

 

 

Pilnībā, daļēji vai pēc būtības ir pieņemti grozījumi Nr. 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 un 61. 

 

Attiecībā uz grozījumiem Nr. 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 un 53 Padome 

izvēlējās turpināt Komisijas aizsākto virzienu un nepieņemt grozījumus.  
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21. grozījumā ietvertais papildinājums attiecībā uz iestāžu likumību tika uzskatīts par 

nevajadzīgu. Attiecībā uz 27. grozījumu Padome nevēlējās paredzēt strukturāla atbalsta 

piešķiršanu tiesiski neskaidrajam jēdzienam "asociācijas vai tīkli". 36. grozījums attiecās 

uz programmas budžetu, kam trīs iestādes pievērsās un par ko vienojās saistībā ar 

vienošanos par finanšu plānu. Attiecībā uz 41. grozījumu Padome neuzskatīja par 

lietderīgu atsevišķi izcelt sadraudzības sporta klubu rīkotus pasākumus, ņemot vērā to, ka 

citas nozares nebija konkrēti minētas šajā teksta daļā, tomēr atsauce uz sporta 

organizācijām ir iekļauta pielikumā. 45. grozījums attiecas uz budžeta sadali, kurā 

Padome izvēlējās dot priekšroku 1. darbībai, atstājot 2. darbībai piešķirtos procentus 

līdzīgā apmērā, kā sākumā bija ierosinājusi Komisija. 

 

 

IV NOBEIGUMS 

 

Padome uzskata, ka tās kopējās nostājas teksts ir līdzsvarots un tās grozījumos pilnībā ņemti 

vērā Eiropas Parlamenta mērķi, izdarot grozījumus Komisijas priekšlikumā. Padome cer 

tuvākā nākotnē panākt vienošanos ar Parlamentu, lai drīzumā pieņemtu šo lēmumu. 

 

 

__________________ 
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"I/A" PUNKTA PIEZĪMES PAPILDINĀJUMS 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome 
K-jas pr. Nr.: 8154/05 CULT 22 EDUC 63 SOC 166 JAI 131 RECH 82 CODEC 271 
Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko laikposmam no 

2007. līdz 2013. gadam izveido programmu "Pilsoņi Eiropai", lai sekmētu aktīvu 
Eiropas pilsonību [pirmais lasījums] 
– Šādu dokumentu pieņemšana (kn+d) 
a) kopējā nostāja; 
b) Padomes paskaidrojuma raksts 
– Deklarācija 

 
Komisijas deklarācija attiecībā uz komitoloģiju (8. pants) 

 

Komisija pauž nožēlu par Padomes vēlmi lēmumā par programmu "Pilsoņi Eiropai" ieviest 

komitoloģijas procedūru atsevišķu darbību izvēles lēmumiem, papildus Komisijas sākotnējā 

priekšlikumā paredzētajai komitoloģijas procedūrai, lai noteiktu prioritātes un atlases kritērijus. 
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Komisija atzīmē, ka tas salīdzinājumā ar sākotnējo priekšlikumu par 2 līdz 3 mēnešiem paildzinātu 

laiku, kas pieteicējiem jāgaida, lai saņemtu lēmumu par viņu ierosinājumiem. Tas ir pretrunā 

principam par vienkāršošanu un draudzīgumu lietotājam, ko likumdošanas procesa sākumā 

atbalstīja Komisija, Padome un Eiropas Parlaments. Komisija arī atzīmē, ka savā atzinumā pirmajā 

lasījumā Eiropas Parlaments neatbalstīja komitoloģijas procedūras izmantošanu atsevišķajiem 

izvēles lēmumiem. 

 

Īstenojot programmu "Pilsoņi Eiropai", Komisija nekavējoties informēs Programmas komiteju un 

Eiropas Parlamentu par visiem izvēles lēmumiem, kas pieņemti, neizmantojot komitoloģijas 

procedūru. 

 

Komisija turklāt turpinās meklēt veidus, kā saīsināt izvēles grafiku, uzlabojot administratīvo 

efektivitāti, jo īpaši izmantojot jaunu izpildaģentūru programmas īstenošanai. Taču tā atzīmē, ka 

jebkādu šādu laika ietaupījumu apjoms ir daudz mazāks nekā tie 2 līdz 3 mēneši, par kuriem ir runa 

gadījumā, ja piemēros komitoloģijas procedūru atsevišķos izvēles lēmumos. 

 

 

________________ 
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par 
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2005/0041 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot lēmumu par programmas „Eiropa pilsoņiem” izveidi 
(2007. līdz 2013. gadam) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums iesniegts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments COM(2005) 116 galīgā redakcija – 
2005/0041 COD) 

2005. gada 14. aprīlis 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums 2005. gada 26. oktobris

Reģionu komitejas atzinuma datums 2005. gada 
17. novembris 

Datums, kad sniegts Eiropas Parlamenta atzinums pirmajā lasījumā 2006. gada 5. aprīlis 

Datums, kad panākta politiskā vienošanās 2006. gada 18. maijs 

Datums, kad pieņemta kopējā nostāja 2006. gada 
25. septembris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Ierosinātā programma palīdz risināt Eiropas Savienības nozīmīgāko uzdevumu, proti, to, kā 
novērst plaisu starp pilsoņiem un Eiropas Savienību. Tā turpina 2004.–2006. gadam izstrādāto 
sabiedrības līdzdalības programmu un paver ceļu jauniem pasākumiem, paredzot zināmu 
elastīgumu, kas ļautu pielāgoties turpmākajām izmaiņām.  

Ar programmas „Eiropa pilsoņiem” palīdzību Eiropas Savienība iegūs instrumentus aktīvas 
Eiropas pilsonības veicināšanai. Tā piešķir iedzīvotājiem galveno nozīmi un piedāvā viņiem 
iespēju pilnībā apzināties Eiropas pilsoņu pienākumus. Tajā ņemta vērā vajadzība sekmēt 
pilsoņu līdzdalību Eiropas veidošanā, un tā veicinās pilsoņu un dažādu valstu organizāciju 
sadarbību, lai satiktos, kopā darbotos un pilnveidotu savas idejas tādā Eiropas vidē, kas 
pārsniedz valstisku redzējumu un kurā ievēro viņu atšķirības.  

Tajā no dažādiem papildu skatu punktiem risināts sarežģītais jautājums par aktīvu Eiropas 
pilsonību, kas atspoguļots četros dažādos pasākumos. Pirmais pasākums „Aktīvi pilsoņi 
Eiropai” attiecas tieši uz pilsoņiem, piemērojot darbības, kas saistītas ar sadraudzības pilsētām 
vai īstenojot cita veida ar pilsoņiem saistītus projektus. Nākamā pasākuma „Aktīva pilsoniskā 
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sabiedrība Eiropai” mērķgrupa ir Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras saņemtu 
atbalstu struktūrfondu veidā, pamatojoties uz šo organizāciju darba programmu, vai atbalstu 
transnacionāliem projektiem. Trešais pasākums „Visi kopā – Eiropai” paredzēts tam, lai 
atbalstītu plaši pamanāmus pasākumus, pētījumus un informācijas līdzekļus, ar kuru palīdzību 
tiek uzrunāta visplašākā klausītāju grupa pāri robežām un kas tās pilsoņiem palīdz labāk sajust 
Eiropu. Pēdējais pasākums „Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī” paredzēts tādu 
piemiņas vietu un arhīvu saglabāšanai, kas saistīti ar deportācijām, kā arī nacisma un 
staļinisma upuru piemiņas saglabāšanu.  

3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Kopējā nostāja 2006. gada 18. septembrī ir pieņemta vienbalsīgi. Tā galvenokārt izstrādāta, 
balstoties uz Komisijas grozīto priekšlikumu, kurā bija pieņemti daudzi Eiropas Parlamenta 
ierosinātie grozījumi. Patiesi pilnībā, pēc būtības vai daļēji bija pieņemti šādi grozījumi: 
grozījumi Nr. 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. Atšķirības starp Komisijas grozīto 
priekšlikumu un Padomes kopējo nostāju ir šādos trīs galvenajos jautājumos.  

Pirmais jautājums aptver norīkotās organizācijas. Komisija ierosināja uz visu programmas 
darbības laiku kopā norīkot deviņas organizācijas, tādējādi papildus iekļaujot trīs Eiropas 
Parlamenta ierosinātās organizācijas. Tomēr, ievērojot grūtības, ar kurām Padome saskārās, 
meklējot kompromisu šajā jautājumā, Komisija var pieņemt Padomes nostāju, kurā pēc trīs 
gadu laikposma paredzēta pakāpeniska finansējuma pārtraukšana deviņām norīkotajām 
organizācijām.  

Nākamais jautājums saistīts ar budžeta sadalījumu šiem pasākumiem. Eiropas Parlaments un 
Padome pārskatīja Komisijas sākotnējo priekšlikumu, uzsvaru tomēr liekot uz dažādajiem 
programmas pasākumiem (uz I pasākumu Padomei un II pasākumu Eiropas Parlamentam). 
Komisijas grozītajā priekšlikumā lielā mērā bija saglabāta tās sākotnējā nostāja, lai panāktu 
līdzsvaru starp šiem dažādajiem pasākumiem. Taču, lai varētu ātri vienoties, Komisija var 
pieņemt jebkuru kompromisa risinājumu tiesību aktu sagatavotāju noteiktajos termiņos (t.i., 
I pasākumam - 40 līdz 47% apmērā un II pasākumam – 29 līdz 38% apmērā).  

Trešais jautājums attiecas uz komitoloģiju. Komisija iekļaušanai Padomes protokolā sniedza 
paziņojumu, kurā pauda nožēlu par vēl viena posma ieviešanu komitoloģijas procedūrā, kas 
negatīvi ietekmēs līdzekļu saņēmējus. Tomēr, lai nepieļautu programmas pieņemšanas 
aizkavēšanu, Komisija var pieņemt kopējās nostājas tekstu. 

Šādos apstākļos Komisija šo kopējo nostāju uzskata par pieņemamu kompromisa variantu un 
iesaka Eiropas Parlamentam to apstiprināt.  

Komisija norāda, ka finansiālā atbalsta 190 milj. euro apmērā 2004. gada cenās ekvivalents, 
kas minēts Padomes kopējā nostājā (11. pants par budžeta resursiem), ir 215 milj. euro 
faktiskajās cenās. 

4. SECINĀJUMS 

Pašreizējos apstākļos Komisija uzskata, ka 2006. gada 18. septembrī vienbalsīgi pieņemtā 
kopējā nostāja ir pieņemama un iesaka Eiropas Parlamentam to apstiprināt. 
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PIELIKUMS  

Komisijas paziņojums par komitoloģiju (8. pants) 

Komisija pauž nožēlu par Padomes vēlmi lēmumā par programmu „Pilsoņi Eiropai” papildus 
komitoloģijas procedūrai, kas paredzēta Komisijas sākotnējā priekšlikumā par prioritāšu un 
atlases kritēriju noteikšanu, ieviest komitoloģijas procedūru attiecībā uz atlases lēmumiem par 
katru atsevišķo darbību.  

Komisija norāda, ka, salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, tas par 2–3 mēnešiem paildzinātu 
laiku, kāds pieteikuma iesniedzējiem jāgaida, līdz tiek pieņemts lēmums par viņu 
iesniegtajiem priekšlikumiem. Tas ir pretrunā vienkāršošanas un lietotājdraudzīguma 
principam, ko tiesību aktu pieņemšanas procesa sākumā atbalstīja Komisija, Padome un 
Eiropas Parlaments. Komisija arī norāda, ka Eiropas Parlaments sava atzinuma pirmajā 
lasījumā nav atbalstījis to, ka atlases lēmumus par katru atsevišķo darbību pieņem ar 
komitoloģijas procedūru. 

Komisija, īstenojot programmu „Pilsoņi Eiropai”, nekavējoties informēs programmas 
komiteju un Eiropas Parlamentu par visiem tādiem atlases lēmumiem, kurus pieņem, 
neizmatojot komitoloģijas procedūru.  

Turklāt Komisija, palielinot administratīvo efektivitāti, jo īpaši izmantojot jauno 
izpildaģentūru programmas īstenošanai, arī turpmāk meklēs veidus, kā saīsināt atlases 
termiņu. Tomēr tā norāda, ka šāds laika ekonomijas apjoms ir ievērojami mazāks nekā divi 
līdz trīs mēneši, kas vajadzīgi, ja atsevišķo atlases lēmumu pieņemšanā izmanto komitoloģijas 
procedūru.  
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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 



 

LV 9   LV 

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.  




