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SKLEP št. …/2006/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne …

o uvedbi programa "Evropa za državljane"

za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva

za obdobje 2007–2013

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 151 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe3,

  

1 UL C 28, 3.2.2006, str. 29.
2 UL C 115, 16.5.2006, str. 81.
3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne ….(še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne….(še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pogodba uvaja državljanstvo Unije, ki dopolnjuje nacionalno državljanstvo zadevne države 

članice. Državljanstvo Unije je pomemben element krepitve in varovanja procesa evropske 

integracije.

(2) Skupnost bi morala pri državljanih zbuditi polno zavest o njihovem evropskem 

državljanstvu, o njegovih prednostih ter tudi o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz njega 

in ki jih je treba uveljavljati ob ustreznem upoštevanju subsidiarnosti in v interesu 

povezanosti.

(3) Posebno nujno je, da se evropski državljani v celoti zavedajo svojega državljanstva 

Evropske unije v okviru splošnega razmisleka o prihodnosti Evrope, ki ga je Evropski svet 

sprožil na zasedanju v Bruslju z dne 16. in 17. junija 2005. Program "Evropa za 

državljane" se torej ne bi smel prekrivati z drugimi pobudami, sprejetimi v zvezi s tem, 

temveč bi jih moral dopolnjevati.

(4) Da bi državljani v celoti podprli evropsko povezovanje, bi bilo treba večji poudarek 

nameniti njihovim skupnim vrednotam, zgodovini in kulturi, torej ključnim prvinam 

njihovega članstva v družbi, ki temelji na načelih svobode, demokracije in spoštovanja 

človekovih pravic, kulturni raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, v skladu z Listino o 

temeljnih pravicah Evropske unije1, razglašeno 7. decembra 2000.

(5) Spodbujanje aktivnega državljanstva je bistvenega pomena za krepitev boja proti rasizmu, 

ksenofobiji in nestrpnosti, hkrati pa tudi za povezanost državljanov in razvoj demokracije.

(6) V okviru strategije EU na področju obveščanja in komunikacije bi bilo treba zagotoviti 

splošno razširjenost dejavnosti, podprtih v okviru programa, in visoko raven vpliva teh 

dejavnosti.

  

1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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(7) Da bi se Evropa bolj približala svojim državljanom in da bi lahko državljani v celoti 

sodelovali pri oblikovanju vse tesneje povezane Evrope, je treba nagovoriti vse državljane 

in osebe z zakonitim prebivališčem v sodelujočih državah ter jih pritegniti k 

nadnacionalnim izmenjavam in sodelovanju, ki prispevajo k oblikovanju občutka 

pripadnosti skupnim evropskim vrednotam.

(8) Evropski parlament je v Resoluciji, sprejeti leta 1988 izrazil željo, da bi se bilo potrebno 

bolj potruditi za pospeševanje vzpostavljanja stikov med državljani različnih držav članic, 

in navedel, da je posebna podpora, ki jo Evropska unija namenja oblikovanju partnerstev 

med občinami v različnih državah članicah, racionalna in zaželena.

(9) Evropski svet je ob številnih priložnostih ugotavljal, da je potrebno Evropsko unijo in 

njene institucije bolj približati državljanom držav članic. Spodbudil je institucije Unije, naj 

vzdržujejo in spodbujajo neposreden, pregleden in reden dialog z organizirano civilno 

družbo ter tako uveljavljajo udeležbo državljanov v javnem življenju in pri odločanju, pri 

tem pa poudarjajo bistvene vrednote, ki so državljanom Evrope skupne.

(10) Svet je s svojim Sklepom 2004/100/ES z dne 26. januarja 20041 vzpostavil akcijski 

program Skupnosti za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva (državljanska 

udeležba), ki je potrdil potrebo po spodbujanju trajnostnega dialoga z organizacijami 

civilne družbe in občinami ter potrebo po podpori aktivnemu udejstvovanju državljanov.

  

1 UL L 30, 4.2.2004, str. 6.
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(11) Projekti državljanov z nadnacionalno in medsektorsko razsežnostjo imajo pomembno 

vlogo v okviru približevanja državljanom in spodbujanja evropske zavesti, evropskega 

političnega povezovanja, socialne vključenosti in medsebojnega razumevanja.

(12) Organizacije civilne družbe na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni so 

pomembni elementi dejavne udeležbe državljanov v družbi in pripomorejo k poživitvi vseh 

vidikov javnega življenja kot posredniki med Evropo in njenimi državljani. Zaradi tega bi 

bilo treba uveljavljati in spodbujati njihovo nadnacionalno sodelovanje.

(13) Raziskovalne organizacije evropske javne politike lahko s svojimi zamislimi in 

premislekom ponudijo snov za razpravo na evropski ravni. Zaradi tega je priporočljivo, da 

se v vlogi vezi med evropskimi institucijami in državljani podprejo dejavnosti, v katerih se 

odraža njihova zavezanost k ustvarjanju evropske identitete in državljanstva, in sicer z 

vzpostavitvijo postopkov s preglednimi merili za spodbujanje informacijskih mrež in mrež 

za izmenjavo.

(14) Prav tako je vredno nadaljevati dejavnosti, ki jih je Evropska unija začela izvajati v okviru 

Sklepa št. 792/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o akcijskem 

programu Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so na evropski ravni dejavne na področju 

kulture1, in sicer za ohranitev in počastitev spomina na glavne kraje in arhive, povezane z 

deportacijami. Na ta način se lahko ohranja zavest o vseh razsežnostih in tragičnih 

posledicah druge svetovne vojne in spodbuja vsesplošen spomin kot simbol sprave s 

preteklostjo in graditve prihodnosti.

(15) V Izjavi o športu, ki jo je Evropski svet sprejel na zasedanju od 7. do 9. decembra 2000 v 

Nici, je bilo zapisano, da "čeprav Skupnost nima neposredne pristojnosti na tem področju, 

mora v svojih ukrepih v skladu z različnimi določbami Pogodbe upoštevati socialno, 

izobraževalno in kulturno vlogo športa."

  

1 UL L 138, 30.4.2004, str. 40..
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(16) Posebno pozornost bi bilo treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in

organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti.

(17) Države kandidatke in države EFTE, ki so podpisnice Sporazuma EGP, se v skladu s 

sporazumi, sklenjenimi s temi državami, priznavajo za morebitne udeleženke v programih 

Skupnosti.

(18) Evropski svet je na zasedanju v Solunu dne 19. in 20. julija 2003 sprejel "Solunsko agendo 

za Zahodni Balkan: bližanje evropski povezavi", ki države Zahodnega Balkana vabi k 

sodelovanju v programih in agencijah Skupnosti; zato je potrebno države Zahodnega 

Balkana priznati za morebitne udeleženke v programih Skupnosti.

(19) Program bi bilo treba v sodelovanju s Komisijo in državami članicami redno spremljati in 

neodvisno ocenjevati ter tako omogočiti prilagoditve, potrebne zaradi pravilnega izvajanja 

ukrepov.

(20) Pri postopkih nadzorovanja in vrednotenja programa naj se uporabijo specifični, merljivi, 

dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni cilji in kazalci.
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(21) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 

uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1 (v nadaljnjem besedilu "Finančna 

uredba") in Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 

določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) 1605/20022, ki ščitita 

finančne interese Skupnosti, se morata uporabljati ob upoštevanju načel enostavnosti in 

doslednosti pri odločanju glede izbire proračunskih instrumentov, omejitve števila 

primerov, ko je Komisija neposredno odgovorna za njuno izvajanje in upravljanje ter 

zahtevane sorazmernosti med količino sredstev in administrativno obremenitvijo zaradi 

njihove porabe.

(22) Treba bi bilo tudi sprejeti ustrezne ukrepe za preprečitev nepravilnosti in goljufij ter za 

izterjavo izgubljenih ali nepravilno izplačanih ali porabljenih sredstev.

(23) Po načelu dobrega finančnega poslovodenja je mogoče izvajanje programa poenostaviti z 

uporabo financiranja s pavšalnim zneskom podpore, ki se dodeli sodelujočim v programu, 

ali za podporo Skupnosti za strukture, ki se na ravni države vzpostavijo za upravljanje 

programa.

(24) Ta sklep določa finančna sredstva za celotno trajanje programa, ki predstavljajo v letnem 

proračunskem postopku prednostni referenčni okvir za proračunski organ v smislu točke 

37 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, 

Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju3.

  

1 UL L 248, 16.09.2002, str. 1.
2 UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 

1261/2005 (UL L 201, 2.8. 2005, str.3).
3 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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(25) Ker države članice ne morejo zadovoljivo uresničiti ciljev tega sklepa in jih je torej zaradi 

nadnacionalne in večstranske narave dejavnosti in ukrepov programa lažje uresničiti na 

ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 

5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne prekoračuje

okvirov, ki so potrebni za dosego teh ciljev.

(26) Ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil1.

(27) Na podlagi Sklepa 2004/100/ES bi bilo treba sprejeti prehodne ukrepe za spremljanje akcij, 

ki se bodo začele pred 31. decembrom 2006,

SKLENILA:

Člen 1 

Vsebina in področje uporabe programa

1. Ta sklep uvaja program "Evropa za državljane" (v nadaljevanju "program") za obdobje od 

1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

  

1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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2. Program prispeva k naslednjim splošnim ciljem:

(a) dajati državljanom priložnost za sodelovanje in udeležbo pri gradnji vse tesneje 

povezane Evrope, ki je demokratična in usmerjena v svet, njena kulturna raznolikost 

pa jo združuje in bogati, s čimer se razvija državljanstvo Evropske unije;

(b) razvijati zavest o evropski identiteti, ki temelji na skupnih vrednotah, zgodovini in 

njihovi kulturi;

(c) spodbujati zavest, da Evropa pripada svojim državljanom;

(d) med evropskimi državljani krepiti medsebojno razumevanje, in sicer s spoštovanjem 

in spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti ter s hkratnim prispevkom k 

medkulturnemu dialogu.

Člen 2

Posebni cilji programa

Program ima naslednje posebne cilje, ki so v skladu s temeljnimi cilji Pogodbe in ki se uresničujejo 

na transnacionalni ravni:

(a) povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi, da si bodo medsebojno posredovali in 

izmenjevali izkušnje, mnenja in vrednote, se učili iz zgodovine in gradili za prihodnost;

(b) s sodelovanjem med organizacijami civilne družbe na evropski ravni spodbuditi delovanje, 

razpravljanje in razmislek v zvezi z evropskim državljanstvom in demokracijo, skupnimi 

vrednotami, skupno zgodovino in kulturo;

(c) s predstavljanjem evropskih vrednot in dosežkov Evropo približati njenim državljanom, in 

ob tem ohranjati spomin na njeno preteklost;
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(d) spodbujati sodelovanje med državljani in organizacijami civilne družbe iz vseh sodelujočih 

držav, in sicer s prispevkom k medkulturnemu dialogu in izpostavljanjem pomena tako 

evropske raznolikosti kot enotnosti, pri čemer se posebna pozornost posveti dejavnostim, 

namenjenim spletanju tesnejših vezi med državljani iz držav članic Evropske unije, kakor 

je bila ustanovljena 30. aprila 2004 in državljani iz tistih držav članic, ki so pristopile po 

tem datumu.

Člen 3

Akcije

1. Cilji programa se uresničujejo s podporo naslednjim akcijam, ki so podrobneje opredeljene 

v Delu I Priloge:

(a) Aktivni državljani za Evropo, v sklopu katere sta:

– partnerstvo med mesti;

– projekti državljanov in podporni ukrepi;

(b) Aktivna civilna družba v Evropi, v sklopu katere so:

– strukturna podpora raziskovalnim organizacijam evropske javne politike 

(možganski trusti);

– strukturna podpora organizacijam civilne družbe na evropski ravni;

– podpora projektom, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe;
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(c) Skupaj za Evropo, v sklopu katere so:

– odmevne prireditve, kot so komemoracije, podelitve priznanj, umetniški 

dogodki, vseevropske konference;

– študije, ankete in javno-mnenjske raziskave;

– orodja za informiranje in razširjanje informacij;

(d) Aktivno evropsko spominjanje, v sklopu katerega so:

– ohranjanje glavnih krajev in arhivov, povezanih z deportacijami, in ohranjanje 

spomina na žrtve.

2. Pri vsaki akciji ima lahko prednost uravnoteženo vključevanje državljanov in organizacij 

civilne družbe iz vseh držav članic, kakor je predvideno v okviru posebnega cilja iz člena 

2(d).

Člen 4

Oblike ukrepov Skupnosti

1. Ukrepi Skupnosti so lahko v obliki dotacij ali v obliki oddaje javnih naročil.

2. Dotacije Skupnosti se lahko zagotovijo na podlagi posebnih sporazumov in v posebnih 

oblikah, kot so dotacije za poslovanje, dotacije za dejavnosti, štipendije, nagrade.

3. Oddaja javnih naročil zajema najem storitev, kot so organizacija prireditev, študije in 

raziskave, orodja za informiranje in širjenje informacij, spremljanje in ocenjevanje.
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4. Upravičenost za dotacijo Skupnosti je pogojena z zahtevami iz dela II Priloge.

Člen 5

Sodelovanje pri programu

Pri programu lahko sodelujejo naslednje države, v nadaljnjem besedilu "sodelujoče države":

(a) države članice;

(b) države EFTE, ki so članice EGP-ja, v skladu z določili Sporazuma EGP;

(c) države kandidatke, ki so upravičene do koristi predpristopne strategije, in sicer v skladu s 

splošnimi načeli in pogoji, ki so določeni v zvezi z udeležbo teh držav v programih 

Skupnosti v okvirnih sporazumih, sklenjenih s temi državami;

(d) države Zahodnega Balkana, in sicer v skladu z režimom, ki ga je po okvirnih sporazumih o 

splošnih načelih za njihovo sodelovanje v programih Skupnosti potrebno skleniti s temi 

državami.
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Člen 6

Dostopnost programa

V programu lahko sodelujejo vse zainteresirane strani, ki spodbujajo aktivno evropsko 

državljanstvo, zlasti pa organi in organizacije na lokalni ravni, raziskovalne organizacije na 

področju evropske javne politike (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije 

civilne družbe.

Člen 7

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

Program lahko vključuje tudi skupne in inovativne dejavnosti na področju aktivnega evropskega 

državljanstva z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope in UNESCO, in sicer 

na podlagi skupnih prispevkov in v skladu z Finančno uredbo in raznimi pravili vsake posamezne 

institucije ali organizacije.

Člen 8

Izvedbeni ukrepi

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe za izvedbo programa v skladu z določbami iz Priloge.
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2. V skladu s postopkom iz člena 9(2) se prejmejo naslednji ukrepi:

(a) pravila o izvajanju programa, vključno z letnim delovnim načrtom, izbirnimi merili 

in izbirnimi postopki;

(b) splošno ravnovesje med različnimi akcijami programa;

(c) postopki za spremljanje in ocenjevanje programa;

(d) finančna podpora (znesek, trajanje, razdelitev in upravičenci), ki jo zagotavlja 

Skupnost za vse dotacije za poslovanje, večletne dogovore o partnerstvu v okviru 

Akcije 1 in odmevne prireditve v okviru Akcije 3.

3. Vsi drugi potrebni ukrepi za izvajanje programa se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 9(3).

4. V okviru postopka, navedenega v odstavku 2, lahko Komisija pripravi smernice za vsako 

akcijo v Prilogi ter tako uskladi program s spremembami pri prednostnih nalogah na 

področju aktivnega evropskega državljanstva.

Člen 9

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.
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2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju določb v členu 8 Sklepa.

Obdobje, predvideno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je dva meseca.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 10

Usklajenost z drugimi instrumenti Skupnosti in Evropske unije

1. Komisija zagotovi medsebojno skladnost in dopolnjevanje med tem programom in 

instrumenti na drugih področjih delovanja Skupnosti, zlasti na področjih izobraževanja, 

poklicnega usposabljanja, kulture, mladine, športa, okolja, avdiovizualnega sektorja in 

področja medijev, temeljnih pravic in svoboščin, socialne vključenosti, enakosti spolov, 

boja proti vsem oblikam diskriminacije, rasizmu in ksenofobiji, na področju znanstvenih 

raziskav, informacijske družbe in zunanjepolitičnega delovanja Skupnosti, zlasti na ravni 

evropske sosedske politike.

2. Program lahko deli vire z drugimi instrumenti Skupnosti in Evropske unije pri izvajanju 

akcij, ki uresničujejo cilje tega programa in navedenih drugih instrumentov.
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Člen 11

Finančna sredstva

1. Finančna sredstva za izvedbo tega programa za obdobje iz člena 1 se določi na 

190 milijonov EUR1.

2. Proračunski organ v mejah finančnega okvira odobri letna dodeljena sredstva .

Člen 12

Finančne določbe

1. Finančna pomoč se izplača v obliki dotacij pravnim osebam. Odvisno od narave akcije in 

zastavljenega cilja se dotacije lahko dodeljujejo tudi fizičnim osebam.

2. Komisija lahko fizičnim ali pravnim osebam podeli nagrade za akcije ali projekte, ki jih 

izvedejo v okviru programa.

3. V skladu s členom 181 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 in glede na naravo akcij se 

lahko odobri pavšalno financiranje in/ali financiranje po stroških na enoto.

4. Dovoljeno je sofinanciranje v naravi.

5. Komisija lahko glede na lastnosti upravičencev in naravo dejavnosti odloči, ali se lahko 

upravičenci izvzamejo iz preverjanja strokovnih sposobnosti in kvalifikacij, potrebnih za 

uspešno izvedbo predlagane dejavnosti ali delovnega programa.

  

1 Podlaga za to vsoto so zneski iz leta 2004; vsota bo tehnično prilagojena zaradi upoštevanja 
inflacije.
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6. Pri manjših zneskih dotacije se lahko količina podatkov, ki se zahtevajo od upravičenca, 

omeji.

7. V posebnih primerih, denimo pri dodelitvi manjše dotacije, od upravičenca ni potrebno

zahtevati dokazil o njegovi finančni zmogljivosti za izvedbo načrtovanega projekta ali 

delovnega programa.

8. Dotacije za poslovanje, dodeljene v okviru tega programa organom, ki uresničujejo cilj 

splošnega evropskega interesa, kakor je opredeljen v členu 162 Uredbe (ES, Euratom) 

št. 2342/2002, se v primeru ponovne dodelitve ne zmanjšajo avtomatično.

Člen 13

Zaščita finančnih interesov Skupnosti

1. Komisija zagotovi, da se ob izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi tega sklepa, 

zaščitijo finančni interesi Skupnosti z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufiji, 

korupciji in katerimi koli drugimi nezakonitimi dejavnostmi, z izvajanjem učinkovitih 

pregledov in izterjavo neutemeljeno izplačanih zneskov, v primeru odkritja nepravilnosti 

pa z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v skladu z Uredbo Sveta (ES, 

Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Skupnosti1 in 

Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov

Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi2 ter Uredbo (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)3.

  

1 UL L 312, 23.12.1995, str.1.
2 UL L 292, 15.11.1996, str.2.
3 UL L 136, 31.5.1999, str.1.
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2. Pri akcijah Skupnosti, ki se financirajo v okviru programa, pomenijo nepravilnosti, 

omenjene v členu 1(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95, vsako kršitev določb zakonodaje 

Skupnosti in vsako neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz dejanja ali 

opustitve dejanja gospodarskega subjekta in ki vpliva ali bi lahko vplivalo na splošni 

proračun Skupnosti ali proračunov, ki jih te upravljajo, z neutemeljeno postavko 

odhodkov.

3. Komisija lahko zmanjša, začasno ustavi ali izterja odobreni znesek finančne pomoči za 

ukrep, če ugotovi nepravilnosti, vključno z neskladnostjo z določbami tega sklepa ali s 

posamezno odločbo, pogodbo ali sporazumom o odobritvi zadevne finančne podpore, ali 

če se izkaže, da je bil ukrep spremenjen, ne da bi se zahtevala odobritev Komisije, tako da 

je v nasprotju z vrsto ali pogoji izvajanja projekta.

4. Če roki niso upoštevani ali če napredovanje pri izvajanju ukrepa upravičuje le del 

dodeljene finančne pomoči, Komisija od upravičenca zahteva, da v določenem roku 

predloži pripombe. Če upravičenec ne poda zadovoljivega odgovora, lahko Komisija ukine 

preostalo finančno pomoč in zahteva vračilo že izplačanih zneskov.

5. Vsako neupravičeno izplačilo se vrne Komisiji. Zneskom, ki se ne povrnejo pravočasno po 

pogojih, določenih s Finančno uredbo, se pripišejo obresti.
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Člen 14

Spremljanje in ocenjevanje

1. Komisija zagotovi redno spremljanje programa. Rezultati spremljanja in vrednotenja se 

upoštevajo pri izvajanju programa.

Spremljanje zajema zlasti pripravo poročil iz odstavka 3, točka (a) in (c).

Posebni cilji se lahko pregledajo in dopolnijo v skladu s členom 251 Pogodbe.

2. Komisija zagotavlja redno zunanje in neodvisno vrednotenje programa in redno poroča 

Evropskemu parlamentu.

3. Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru za 

regije predloži:

(a) poročilo o vmesni oceni dobljenih rezultatov ter kvalitativnih in kvantitativnih 

vidikih izvajanja programa, in sicer najpozneje do 31. decembra 2010;

(b) sporočilo o nadaljevanju programa, in sicer najpozneje do 31. decembra 2011;

(c) poročilo o naknadni oceni, in sicer najpozneje do 31. decembra 2015.
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Člen 15

Prehodna določba

Za akcije, ki se začnejo pred 31. decembrom 2006, na podlagi Sklepa 2004/100/ES, veljajo določbe 

navedenega sklepa vse do njihovega zaključka.

Kakor določa člen 18 Finančne uredbe, so za izvedbo programa na razpolago odobrena proračunska 

sredstva, ki ustrezajo namenskim prejemkom iz vračil nepravilno izplačanih zneskov, v skladu s 

Sklepom 2004/100/ES.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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PRILOGA

I. OPIS AKCIJ

Dodatna informacija o dostopnosti programa

Organizacije civilne družbe iz člena 6 med drugim vključujejo sindikate, izobraževalne 

ustanove in organizacije, dejavne na področju prostovoljnega dela in amaterskega športa.

AKCIJA 1: Aktivni državljani za Evropo

Ta akcija je posebej usmerjena v dejavnosti, pri katerih sodelujejo državljani. Te dejavnosti

vključujejo naslednji vrsti ukrepov:

Partnerstvo med mesti

Ta ukrep je usmerjen v dejavnosti, ki zajemajo ali spodbujajo neposredne izmenjave med 

evropskimi državljani ob njihovi udeležbi pri partnerstvu med mesti. Te dejavnosti so 

lahko enkratne ali pilotne, lahko pa prevzamejo obliko strukturiranih, večletnih,

večpartnerskih sporazumov, ki so natančneje načrtovani in zajemajo vrsto 

dejavnosti:srečanja državljanov, posebne konference in seminarji na temo splošnega 

interesa ter z njimi povezane publikacije, ki potekajo v okviru dejavnosti partnerstva med 

mesti. Ta ukrep bo dejavno prispeval k okrepitvi medsebojnega poznavanja in razumevanja 

med državljani in kulturami.
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Za leta 2007, 2008 in 2009 se lahko zagotovi strukturna podpora neposredno Svetu 

evropskih občin in regij (CEMR), ki uresničuje cilj splošnega evropskega interesa in je 

dejaven na področju partnerstva med mesti.

Projekti državljanov in podporni ukrepi

Ta ukrep podpira razne nadnacionalne in med-sektorske projekte, v katere se državljani 

neposredno vključujejo. Prednost imajo projekti, katerih cilj je spodbujanje udeležbe na 

lokalni ravni. Takšni projekti se po obsegu in velikosti prilagajajo dogajanju v družbi in z 

inovativnim pristopom raziskujejo možne odzive na ugotovljene potrebe. Spodbuja se 

uporaba novih tehnologij, zlasti tehnologij informacijske družbe (TID). Navedeni projekti 

bodo pritegnili državljane z različnih družbenih področij, ki bodo skupaj delovali ali 

razpravljali o skupnih evropskih zadevah ter obenem širili medsebojno razumevanje in 

zavest o evropskem povezovanju.

Za izboljšanje partnerstev med mesti in projektov državljanov je treba razviti podporne 

ukrepe za izmenjavo najboljših praks, združiti izkušnje med zainteresiranimi stranmi na 

lokalni in regionalni ravni, vključno z organi oblasti, in razviti nova znanja, na primer z 

usposabljanjem.

Okvirno bo tej akciji namenjenih najmanj 47 % celotnih dodeljenih proračunskih sredstev 

tega programa.
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AKCIJA 2: Aktivna civilna družba v Evropi

Strukturna podpora za raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganski trusti)

Organizacije, ki ponujajo nove zamisli in premisleke o evropskih vprašanjih so pomembni 

institucionalni sogovorniki, ki zmorejo institucijam EU predložiti neodvisna strateška med-

sektorska priporočila. Prevzamejo lahko dejavnosti, ki prispevajo predvsem k razpravi o 

državljanstvu Evropske unije ter o evropskih vrednotah in kulturi. Cilj ukrepa je okrepiti 

institucionalno zmogljivost tistih organizacij, ki so reprezentativne, zagotavljajo resnično 

evropsko dodano vrednost, lahko sprožijo pomemben multiplikacijski učinek in so 

usposobljene za sodelovanje z drugimi upravičenci tega programa. Pomemben element na 

tem področju je tudi krepitev vseevropskih mrež. Finančna podpora se lahko dodeli na 

podlagi večletnega delovnega programa, ki povezuje različne teme in dejavnosti.

Za leta 2007, 2008 in 2009 se strukturna podpora lahko zagotovi neposredno združenju 

"Groupement d’études et de recherches Notre Europe" (»Združenje študij in raziskav Naša 

Evropa«) in inštitutu "Institut für Europäische Politik" (»Inštitut za evropsko politiko«), , 

ki uresničujeta cilj splošnega evropskega interesa.
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Strukturna podpora organizacijam civilne družbe na evropski ravni

Organizacije civilne družbe predstavljajo pomemben del civilnih, izobraževalnih, kulturnih 

in političnih dejavnosti in so aktivne v družbi. Zagotoviti bi jim bilo treba obstoj ter 

možnost delovanja in sodelovanja na evropski ravni. Prav tako naj bi v okviru posvetovanj 

sodelovale tudi pri oblikovanju politike. S tem ukrepom se bosta povečali njihova 

zmogljivost in stabilnost, da bodo lahko delovale v med-sektorski in horizontalni 

razsežnosti kot nadnacionalni katalizator tako za svoje člane kot za civilno družbo na 

evropski ravni ter s tem prispevale k ciljem programa. Pomemben element na tem področju 

je tudi krepitev vseevropskih mrež in evropskih združenj. Dotacije se lahko dodelijo na 

podlagi večletnega delovnega programa, ki povezuje različne teme in dejavnosti.

Za leta 2007, 2008 in 2009 se strukturna podpora lahko zagotovi neposredno trem 

organom, ki uresničujejo cilj splošnega evropskega interesa, in sicer: »the Platform of 

European Social NGOs« (»Platforma evropskih socialnih nevladnih organizacij«), »the 

European Movement« (»Evropsko gibanje«)in »the European Council on Refugees and 

Exiles« (»Evropski svet za begunce in izgnance«).

Podpora projektom, katerih pobudniki so organizacije civilne družbe

Organizacije civilne družbe na lokalni, regionalni, državni ali evropski ravni z razpravami, 

publikacijami, javnim zagovarjanjem in drugimi konkretnimi nadnacionalnimi projekti 

vključujejo državljane ali zastopajo njihove interese. Z uvajanjem ali z izgradnjo evropske 

razsežnosti v svoje dejavnosti lahko organizacije civilne družbe povečajo zmogljivost in 

pritegnejo širši krog ljudi. Neposredno sodelovanje med organizacijami civilne družbe iz 

različnih držav članic bo prispevalo k medsebojnemu razumevanju različnih kultur in 

stališč in k prepoznavanju skupnih težav in vrednot. Program se izvaja v obliki posamičnih 

projektov, dolgoročnejši pristop pa bo zagotovil tudi trajnejši učinek in razvoj mrež in 

sinergij.
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Okvirno bo tej akciji namenjenih približno 29 % celotnih dodeljenih proračunskih sredstev 

tega programa.

AKCIJA 3: Skupaj za Evropo

Odmevne prireditve

Ta ukrep je namenjen v podporo prireditvam, ki jih organizira Komisija ( po potrebi v 

sodelovanju z državami članicami ali drugimi ustreznimi partnerji), in so znatnega obsega 

in dometa, vzbujajo odziv pri evropskih narodih krepijo občutek pripadnosti eni skupnosti 

ter jih ozaveščajo o zgodovini, dosežkih in vrednotah Evropske unije, ter jih vključujejo v 

medkulturni dialog in prispevajo k razvoju evropske identitete.

Te prireditve lahko vključujejo komemoracije v spomin na zgodovinske dogodke, slavnosti 

ob evropskih dosežkih, umetniške dogodke, ozaveščanje o posebnih vprašanjih,

vseevropske konference in podelitve nagrad za pomembne dosežke. Spodbuja se uporaba 

novih tehnologij, zlasti TID .

Študije

Komisija bo za boljše razumevanje aktivnega državljanstva na evropski ravni izvedla 

študije, ankete in javno-mnenjske raziskave.
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Informiranje in razširjanje informacij

Osredotočenost na državljane in raznolikost pobud na področju aktivnega državljanstva ter

izčrpne informacije o različnih dejavnostih programa, o drugih evropskih akcijah v zvezi z 

državljanstvom in o drugih pomembnih pobudah se zagotovijo z uporabo spletnega portala 

in drugih orodij.

Za leta 2007, 2008 in 2009 se strukturna podpora lahko zagotovi neposredno naslednjim 

institucijam: "Association Jean Monnet" ("Združenje Jean Monnet"), "Centre européen 

Robert Schuman" (»Evropski center Robert Schuman«) in "Maisons de l'Europe"

(»Evropske hiše«), ki so organizirane v zvezo na nacionalni in evropski ravni, in 

uresničujejo cilj splošnega evropskega interesa.

Okvirno bo tej akciji namenjenih približno 10 % celotnih dodeljenih proračunskih sredstev 

tega programa.

AKCIJA 4: Aktivno evropsko spominjanje

V okviru te akcije se lahko podprejo naslednje vrste projektov:

– za ohranjanje glavnih krajev in spomenikov, ki so povezani z množičnimi 

deportacijami, nekdanjih koncentracijskih taborišč in drugih krajev, kjer so nacisti 

množično mučili in pobijali, arhivov z dokumentacijo o teh dogodkih, pa tudi za 

ohranjanje spomina na žrtve ter na tiste, ki so v skrajno težkih razmerah reševali ljudi 

pred holokavstom;

– za ohranjanje spomina na žrtve množičnih pobojev in deportacij v času stalinizma 

kot tudi za ohranjanje spomenikov in arhivov o teh dogodkih.

Tej akciji bodo namenjeni približno 4 % celotnih dodeljenih proračunskih sredstev tega 

programa.
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II. UPRAVLJANJE PROGRAMA

Program se bo izvajal po načelih preglednosti in dostopnosti za najrazličnejše organizacije 

in projekte. Projekti in dejavnosti se bodo posledično praviloma izbirali na podlagi pozivov

za zbiranje predlogov. Odstopanja so možna le v zelo posebnih okoliščinah in kadar so v 

popolni skladnosti s členom 168(1)(c) in (d) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

Program bo ob upoštevanju analize rezultatov oblikoval načelo večletnega partnerstva, 

temelječega na dogovorjenih ciljih, in tako zagotovil obojestransko korist tako za civilno 

družbo kot za Evropsko unijo. Najdaljše trajanje podpore, dodeljene po sporazumu o 

enkratni dotaciji v okviru tega programa, se omeji na 3 leta.

Pri nekaterih akcijah bo morda potrebno predvideti posredno centralizirano upravljanje s 

strani izvršilne agencije ali, zlasti za Akcijo 1, s strani nacionalnih agencij.

Vse akcije se bodo izvajale na nadnacionalni ravni. Spodbujale bodo mobilnost 

državljanov in zamisli znotraj Evropske unije.

Povezovanje v mrežo in osredotočenost na multiplikativne učinke, vključno z uporabo 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), bosta pomembni prvini in se bosta 

odražali tako v vrstah dejavnosti kot razponu sodelujočih organizacij. Spodbujali se bodo 

medsebojni stiki in sinergije med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki sodelujejo v 

programu.
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Proračun programa lahko vključuje tudi odhodke, povezane s pripravo, nadgradnjo, 

spremljanjem, revizijo in vrednotenjem dejavnosti, ki so neposredno potrebni za 

upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev, še zlasti študije, sestanke, informiranje 

in objavo ter odhodke, povezane z IT omrežjem in tehnologijo, ter druge odhodke za 

administrativno in tehnično podporo, ki jih lahko Komisija določi za upravljanje programa.

Skupni odhodki za upravljanje programa morajo biti sorazmerni z nalogami, določenimi v 

zadevnem programu, in morajo okvirno predstavljati približno 10 % celotnih dodeljenih 

proračunskih sredstev tega programa.

Komisija lahko po potrebi opravlja dejavnosti javnega obveščanja, izdajanja publikacij in 

širjenja informacij, s čimer zagotavlja splošno seznanjenost z dejavnostmi, ki se podpirajo 

v okviru programa, in visoko raven vpliva dejavnosti.

III. NADZOR IN REVIZIJA

Za projekte izbrane v skladu s tem sklepom, bo vzpostavljen vzorčni sistem revizije.

Prejemnik dotacije mora Komisiji predložiti vsa dokazila v zvezi z izdatki za obdobje petih 

let od datuma zadnjega izplačila. Prejemnik dotacije mora poskrbeti, da bodo, v primeru 

prošnje, Komisiji na voljo tudi vsa dokazila, ki so v lasti njegovih partnerjev ali članov.
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Komisija lahko izvede revizijo uporabe dotacije neposredno s pomočjo lastnih uslužbencev 

ali katerega koli kvalificiranega zunanjega organa po svoji izbiri. Revizija se lahko opravi 

med celotnim trajanjem pogodbe in v obdobju petih let od datuma končnega plačila. Če je 

potrebno, lahko rezultati teh revizij pripeljejo do odločb za izterjavo s strani Komisije.

Osebju Komisije in zunanjemu osebju, ki ga je Komisija pooblastila, mora biti omogočen 

ustrezen dostop do pisarn upravičenca in do vseh podatkov, vključno s tistimi v elektronski 

obliki, ki so potrebni za izvedbo preverjanja poslovanja.

Računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) bosta imela enake 

pravice kot Komisija, zlasti pravico dostopa.
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I. UVOD 

 

1. Komisija je 6. aprila 2005 sprejela ter nato Evropskemu parlamentu in Svetu predložila 

predlog sklepa, temelječega na členih 151 in 308 Pogodbe ES, o vzpostavitvi programa 

za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva. 

 

2. Ekonomsko-socialni odbor je mnenje podal 26. oktobra 2005. 

 

3. Odbor regij je mnenje predložil 17. novembra 2005. 

 

4. Evropski parlament je mnenje predložil v prvi obravnavi 5. aprila 2006. 

 

5. Dne 25. septembra 2006 je Svet sprejel skupno stališče v skladu s členom 251(2) 

Pogodbe ES. 

 

 

II. CILJ 

 

1. Splošni cilji programa, kot ga je predlagala Komisija, naj bi prispevali k naslednjemu: 

– dati državljanom priložnost za sodelovanje in udeležbo pri gradnji vse tesneje 

povezane Evrope, ki jo njena kulturna raznolikost združuje in bogati; 

– oblikovati evropsko identiteto, ki temelji na prepoznanih skupnih vrednotah, 

zgodovini in kulturi; 

– povečati medsebojno razumevanje med evropskimi državljani, ki s spoštovanjem 

in praznovanjem kulturne raznolikosti prispevajo k medkulturnemu dialogu. 
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2. Predlagani posebni cilji, ki naj bi se izvedli na nadnacionalni ravni, so: 

– povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi, da si bodo posredovali in 

izmenjevali izkušnje, mnenja in vrednote, se učili iz zgodovine in gradili za 

prihodnost; 

– s sodelovanjem med organizacijami civilne družbe na evropski ravni spodbuditi 

delovanje, razpravo in razmislek v zvezi z evropskim državljanstvom; 

– z uveljavljanjem in praznovanjem vrednot in dosežkov Evrope ter ohranjanjem 

spomina na njeno zgodovino dati državljanom bolj otipljivo predstavo o Evropi; 

– spodbujati uravnoteženo povezovanje državljanov in organizacij civilne družbe iz 

vseh držav članic ter tako prispevati k medkulturnemu dialogu in poudariti pomen 

tako evropske raznolikosti kot enotnosti, pri tem pa posebno pozornost nameniti 

dejavnostim z državami članicami, ki so se nedavno pridružile Evropski uniji. 

 

III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

1. Splošne pripombe 

 

Skupno stališče Sveta ohranja glavne elemente izvirnega predloga Komisije. Svet, 

Evropski parlament in Komisija imajo v zvezi s tem sklepom na splošno podobna 

stališča. 

 

Tri institucije so se v okviru Medinstitucionalnega sporazuma o finančnem okviru za 

obdobje 2007–2013 dogovorile o proračunu v višini 190 milijonov EUR (znesek je v 

cenah za leto 2004 in s pridržkom prilagoditve zaradi upoštevanja inflacije). 
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Svet je v svojem skupnem stališču prevzel idejo Evropskega parlamenta, s čimer je 

dodal četrto vrsto ukrepov v zvezi z dejavnim evropskim spominjanjem. Pozitivno se je 

odzval tudi na predlog Parlamenta, naj doda tri nove "imenovane organe" (skupaj bi jih 

bilo tako devet), ki bi prejemali dotacije v okviru tega programa. Posebni status teh 

devetih organov pa se v treh letih postopoma odpravi, da se zagotovi primerno 

ravnotežje. 

 

Svet si je pri okvirni proračunski razdelitvi poleg tega prizadeval poudariti relativen 

pomen Akcije 1 (partnerstva med mesti in projekti državljanov) in podobno kot 

Parlament zmanjšati porabo v zvezi z upravljanjem programa. 

 

Uporabo postopka upravljanja pri izvajanju programa in komitologiji pa je razširil tudi 

na določene primere finančne podpore. 

 

 

2. Spremembe Evropskega parlamenta 

 
Svet si je v skupnem stališču prizadeval upoštevati pomisleke in prednostne naloge 

Evropskega parlamenta in je lahko sprejel večino sprememb Parlamenta. 

 
 
Spremembe 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 in 61 so bile sprejete v celoti, 

deloma ali načeloma. 

 

Pri spremembah 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 in 53 pa se je Svet odločil slediti 

zgledu Komisije, in jih zato ni sprejel. 
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Dodatek v spremembi 21 v zvezi z legitimnostjo institucij ni bil potreben. V zvezi s 

spremembo 27 Svet ni želel predvideti, da se strukturna podpora odobri "združenjem ali 

mrežam", ki so s pravnega stališča nejasno opredeljene. Sprememba 36 se nanaša na 

proračun programa, ki so ga tri institucije obravnavale in se o njem dogovorile v okviru 

sporazuma o finančni perspektivi. Svet je glede spremembe 41 menil, da ni primerno, da 

izpostavlja dogodke v organizaciji partnerskih športnih klubov, saj drugi sektorji v tem 

delu besedila niso bili posebej omenjeni, se pa v Prilogi navaja sklicevanje na športne 

organizacije. Pri spremembi 45 o razdelitvi proračuna se je Svet zavzel za Akcijo 1, pri 

tem pa delež sredstev, namenjenih Akciji 2, ohranil na podobni ravni kot v prvotnem 

predlogu Komisije. 

 

 

IV. SKLEP 

 

Svet meni, da je njegovo skupno stališče uravnoteženo besedilo, v katerem so v celoti 

upoštevani cilji, ki jih je določil Evropski parlament v spremembah k predlogu Komisije. Svet 

pričakuje, da bo z Evropskim parlamentom kmalu dosegel dogovor z namenom sprejetja tega 

sklepa. 

 

 

_________________ 
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SVET
EVROPSKE UNIJE

Bruselj, 7. septembra 2006 (13.09) 
(OR. fr) 

Medinstitucionalna zadeva: 
2005/0041 (COD)  

12217/06 
ADD 1 
 
 
 

  

CODEC 836 
CULT 60 
EDUC 158 
SOC 380 
JAI 418 
RECH 203 
CADREFIN 254 

 
DODATEK K OPOMBI K TOČKI POD "I/A" 
od: generalnega sekretariata Sveta 
za: COREPER/SVET 
Št. predl. Kom.: 8154/05 CULT 22 EDUC 63 SOC 166 JAI 131 RECH 82 CODEC 271 
Zadeva: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa "Evropa 

za državljane" za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za 
obdobje 2007–2013 [prva obravnava] 
sprejetje (ss + i) 
(a) skupnega stališča 
(b) utemeljitve Sveta 
– izjava 

 
 

Izjava Komisije glede komitologije (člen 8) 

 

Komisija obžaluje dejstvo, da želi Svet v sklep o programu "Evropa za državljane" uvesti postopek 

komitologije za odločitve glede izbora za vsako posamezno dejavnost kljub temu, da je Komisija ta 

postopek v izvirnem predlogu že predvidela za opredelitev prednostnih nalog in izbirnih meril. 
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Komisija ugotavlja, da bi ti postopki v primerjavi z izvirnim predlogom podaljšali obdobje, ko 

vlagatelji čakajo na odločitev o njihovih predlogih, za 2 do 3 mesece. To pa je v nasprotju z 

načelom poenostavitve in prijaznosti do uporabnika, ki so se mu Komisija, Svet in Evropski 

parlament zavezali ob začetku zakonodajnega postopka. Poleg tega Komisija ugotavlja, da Evropski 

parlament v svojem mnenju s prve obravnave ne podpira uporabe postopka komitologije za 

posamezne odločitve glede izbora. 

 

Komisija bo v okviru izvajanja programa "Evropa za državljane" programski odbor in Evropski 

parlament brez odlašanja obvestila o vsaki odločitvi glede izbora, ki bo sprejeta brez uporabe 

postopka komitologije. 

 

Komisija se nadalje zavezuje, da si bo prizadevala za skrajšanje rokov postopka izbora, in sicer z 

izboljšanjem upravne učinkovitosti, zlasti z delovanjem nove izvršilne agencije za izvajanje 

programa. Vendar pa opozarja, da je obseg na ta način pridobljenega časa znatno manjši od 2 do 

3 mesecev, kolikor bi lahko izgubili z uporabo postopka komitologije za posamezno odločitev glede 

izbora. 

 

 

________________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 26.9.2006 
COM(2006) 542 konč. 

2005/0041 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnega stališča Sveta o sprejetju Sklepa o uvedbi programa „Evropa za državljane“ 
(2007–2013) 
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2005/0041 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnega stališča Sveta o sprejetju Sklepa o uvedbi programa „Evropa za državljane“ 
(2007–2013) 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 
(dokument COM(2005) 116 konč. – 2005/0041(COD): 

14. april 2005 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 26. oktober 2005 

Datum mnenja Odbora regij: 17. november 2005 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 5. april 2006 

Datum političnega sporazuma: 18. maj 2006 

Datum sprejetja skupnega stališča: 25. september 2006 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Predlagan program bo prispeval k reševanju velikega izziva Evropske unije, namreč, kako 
premostiti vrzel med državljani in Evropsko unijo. Program zagotavlja nadaljevanje sedanjega 
programa državljanske udeležbe za obdobje 2004–2006 in odpira pot novim dejavnostim, 
hkrati pa je dovolj prilagodljiv, da se lahko odzove na spremembe v prihodnosti.  

S programom „Evropa za državljane“ bo Unija dobila orodje za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva. Ta program postavlja državljane v ospredje in jim daje možnost, da 
v polnosti prevzamejo svojo odgovornost kot evropski državljani. Je odziv na potrebo po 
boljši udeležbi državljanov pri izgradnji Evrope in bo spodbudil sodelovanje med državljani 
in njihovimi organizacijami iz različnih držav, da bi se lahko srečevali, skupaj delovali in si 
ustvarili lastno mnenje v evropskem prostoru, ki presega nacionalni pogled in spoštuje 
njihovo različnost.  

Program naslavlja zapleteno vprašanje aktivnega evropskega državljanstva iz različnih in med 
seboj dopolnjujočih se zornih kotov, ki se odražajo v štirih različnih ukrepih. Prvi ukrep 
„Aktivni državljani za Evropo“ državljane neposredno vključuje, bodisi z dejavnostmi, 
povezanimi s pobratenjem mest ali z drugimi oblikami državljanskih projektov. Drugi ukrep 
„Aktivna civilna družba v Evropi“ je namenjen organizacijam civilne družbe na evropski 
ravni, ki prejemajo strukturno pomoč na podlagi svojega delovnega programa, ali pa podporo 
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za čez-nacionalne projekte. Tretji ukrep „Združeni za Evropo“ podpira zelo odmevne 
prireditve, študije, sredstva za obveščanje, in naslavlja najširšo možno publiko onstran meja, 
tako da Evropa postaja otipljivejša za svoje državljane. Zadnji ukrep, „Aktivni evropski 
spomin“, je namenjen ohranjanju krajev in arhivov, povezanih z deportacijami, kakor tudi 
spominskemu obeleževanju žrtev nacizma in stalinizma.  

3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

Skupno stališče je bilo soglasno sprejeto 18. septembra 2006. Temelji predvsem na 
spremenjenem predlogu Komisije, ki je tudi sama sprejela veliko število sprememb ali 
dopolnitev Evropskega parlamenta. Naslednje spremembe so bile dejansko v celoti, načelno 
ali delno sprejete: spremembe številka 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. Razlike med 
spremenjenim predlogom Komisije in skupnim stališčem Sveta zadevajo tri glavna vprašanja:  

Prvo vprašanje se nanaša na imenovane organizacije. Komisija je za celotno programsko 
obdobje predlagala skupno devet imenovanih organizacij, med katere je vštela tri dodatne 
organizacije, ki jih je predlagal Evropski parlament. Glede na težave, s katerimi se Svet 
srečuje pri iskanju kompromisa o tem vprašanju, pa lahko Komisija sprejme stališče Sveta, ki 
pomeni postopno ukinitev devetih imenovanih organizacij po triletnem obdobju.  

Drugo vprašanje se nanaša na porazdelitev proračunskih sredstev med ukrepi. Evropski 
parlament in Svet sta pregledala prvotni predlog Komisije in namenila večji poudarek 
različnim ukrepom v okviru programa (Svet ukrepu I, Evropski parlament pa ukrepu II). V 
spremenjenem predlogu Komisije se je okvirno ohranilo njeno začetno stališče, z namenom 
da se zagotovi ravnovesje med različnimi ukrepi. Vendar lahko Komisija zaradi hitrejšega 
sprejetja dogovora sprejme katero koli kompromisno rešitev v okviru, ki so ga določili 
sozakonodajalci (tj. od 40 do 47 % za ukrep I in od 29 do 38 % za ukrep II).  

Tretje vprašanje se nanaša na komitologijo. Komisija je dala izjavo za zapisnik Sveta, v kateri 
izraža obžalovanje zaradi uvedbe dodatnega koraka v postopek komitologije, ki bo imel 
negativen učinek na upravičence. Komisija pa vendar lahko sprejme besedilo skupnega 
stališča, da ne bi prišlo do zamude pri sprejetju programa. 

Po mnenju Komisije je skupno stališče v teh okoliščinah sprejemljiv kompromis in 
Evropskemu parlamentu priporoča, naj ga potrdi.  

Komisija ugotavlja, da finančni okvir 190 milijonov EUR po cenah iz leta 2004, navedenih v 
skupnem stališču Sveta (člen 11 o proračunskih virih), ustreza 215 milijonom EUR po 
sedanjih cenah. 

4. SKLEPNA UGOTOVITEV 

V sedanjih okoliščinah Komisija meni, da je skupno stališče, soglasno sprejeto 18. septembra 
2006, sprejemljiv kompromis, in Evropskemu parlamentu priporoča, naj ga potrdi.  
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PRILOGA 

Izjava Komisije o komitologiji (člen 8) 

Komisija obžaluje, da želi Svet v sklep o programu „Državljani za Evropo“ postopek 
komitologije, ki je že predviden v prvotnem predlogu Komisije za opredelitev prednostnih 
nalog in meril za izbiro, uvesti tudi za posamezne odločitve glede izbire dejavnosti.  

Komisija ugotavlja, da bo to v primerjavi s prvotnim predlogom za 2 do 3 mesece podaljšalo 
rok, v katerem morajo vlagatelji čakati na sklep o svojih predlogih. To je v nasprotju z 
načelom poenostavitve in prijaznosti do uporabnika, za katerega so se na začetku 
zakonodajnega postopka zavzemali Komisija, Svet in Evropski parlament. Komisija prav tako 
opozarja, da Evropski parlament v svojem mnenju po prvi obravnavi ni podprl uporabe 
postopka komitologije za posamezne odločitve glede izbire. 

Pri izvajanju programa „Državljani za Evropo“ se Komisija obvezuje, da bo Svet in Evropski 
parlament nemudoma obvestila o vseh odločitvah glede izbire dejavnosti, ki niso bile 
opravljene v okviru postopka komitologije.  

Komisija si bo poleg tega še naprej prizadevala skrajšati roke za izbiro projektov s krepitvijo 
upravne učinkovitosti, zlasti s pomočjo nove izvajalske agencije za izvajanje programa. 
Vendar opozarja, da se roki tako lahko skrajšajo za bistveno manj kot 2 do 3 mesece, kolikor 
lahko traja zamuda, če se za posamezne odločitve glede izbire uporabi postopek komitologije.  
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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.  




