
  

EUROPAPARLAMENTET 

2004 2009 

Sammanträdeshandling 

 

C6-0316/2006 
2005/0041(COD) 

SV 
27/09/2006 
 
 
 
 
 

Gemensam ståndpunkt 
 
 
Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 25 september 2006 inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet "Ett Europa för 
medborgarna" för åren 2007−2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap 
 
 
 
   Dok. 09575/1/2006 
                 12217/2006 Uttalande 
   KOM(2006)0542 
 
 
 
 
 
 
 

SV SV 





9575/1/06 REV 1 AGS,BS/co
DG I - Direction 2A SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 25 september 2006
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2005/0041 (COD)

9575/1/06
REV 1

CULT 49
EDUC 116
SOC 249
JAI 266
RECH 135
CADREFIN 153
CODEC 505

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 25 september 2006 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 
programmet "Ett Europa för medborgarna" för åren 2007−2013 i syfte att 
främja ett aktivt europeiskt medborgarskap



9575/1/06 REV 1 AGS,BS/co 1
DG I - Direction 2A SV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr … 2006/EG

av den

om inrättande av programmet 

"Ett Europa för medborgarna" för åren 2007−2013 

i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT 

FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 151 

och 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

  

1 EUT C 28. 3.2.2006, s. 29.
2 EUT C 115, 16.5.2006, s. 81.
3 Europaparlamentets yttrande av den 5 april 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Genom fördraget inrättas ett medborgarskap i unionen som kompletterar det nationella 

medborgarskapet. Det är ett viktigt redskap för att stärka och garantera den europeiska 

integrationsprocessen.

(2) Gemenskapen bör göra medborgarna fullt medvetna om deras europeiska medborgarskap, 

dess fördelar och de rättigheter och skyldigheter som det medför och som bör främjas med 

vederbörlig hänsyn till subsidiariteten och i sammanhållningens intresse.

(3) Det är särskilt viktigt att göra unionens medborgare fullt medvetna om deras 

medborgarskap i Europeiska unionen mot bakgrund av den omfattande reflektion över 

Europas framtid som inleddes av Europeiska rådet i Bryssel den 16–17 juni 2005. 

Programmet "Ett Europa för medborgarna" bör därför vara ett komplement till, men inte 

överlappa, andra initiativ i detta sammanhang.

(4) För att medborgarna till fullo skall stödja den europeiska integrationen bör därför större 

vikt läggas vid deras gemensamma värderingar, historia och kultur såsom centrala inslag i 

deras tillhörighet till ett samhälle som grundas på principerna om frihet, demokrati och 

respekt för mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, tolerans och solidaritet, i enlighet 

med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1, som tillkännagavs 

den 7 december 2000.

(5) Främjandet av ett aktivt medborgarskap är en avgörande faktor inte bara för att intensifiera 

kampen mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans, utan även för att stärka 

sammanhållningen och utvecklingen av demokratin.

(6) Det bör säkerställas att den verksamhet som programmet stöder får bred spridning och stor 

genomslagskraft inom ramen för EU:s informations- och kommunikationsstrategi.

  

1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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(7) För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att full ut delta i 

uppbyggnaden av ett allt närmare Europa måste man vända sig till alla medborgare och 

lagligt bosatta i de deltagande länderna och engagera dem i gränsöverskridande utbyten 

och samarbete och på så sätt bidra till att skapa en känsla av tillhörighet till gemensamma 

europeiska ideal.

(8) Europaparlamentet anser i resolutionen som antogs 1988 att betydande ansträngningar bör 

göras för att intensifiera kontakterna mellan medborgarna i olika medlemsstater och att det 

både är motiverat och önskvärt att Europeiska unionen särskilt stöder utvecklingen av 

vänortsverksamhet i medlemsstaterna.

(9) Europeiska rådet har vid flera tillfällen betonat behovet av att föra Europeiska unionen och 

dess institutioner närmare medlemsstaternas medborgare. Rådet har uppmuntrat unionens 

institutioner att föra och utveckla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det 

organiserade civila samhället och därigenom främja medborgarnas deltagande i det 

offentliga livet och i beslutsfattandet, alltmedan man betonar de väsentliga värderingar som 

är gemensamma för Europas medborgare.

(10) Rådet upprättade genom sitt beslut 2004/100/EG av den 26 januari 2004 om upprättande 

av gemenskapens åtgärdsprogram för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap 

(medborgardeltagande)1 ett åtgärdsprogram vilket har bekräftat behovet av att främja en 

kontinuerlig dialog med det civila samhällets organisationer och med lokalsamhällen och 

att stödja medborgarnas aktiva engagemang.

  

1 EUT L 30, 4.2.2004, s. 6.
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(11) Gränsöverskridande och sektorsövergripande medborgarprojekt är viktiga redskap för att 

nå medborgarna och för att främja den europeiska medvetenheten, den politiska 

integrationen i Europa samt social integration och ömsesidig förståelse.

(12) Det civila samhällets organisationer på europeisk, nationell, regional och lokal nivå är 

viktiga för att medborgarna aktivt skall kunna delta i samhällslivet och bidrar till att stärka 

samtliga aspekter av det offentliga livet. De är också länkar mellan Europa och dess 

medborgare. Deras gränsöverskridande samarbete bör därför främjas och uppmuntras.

(13) Organisationer som bedriver forskning om europeisk offentlig politik kan tillhandahålla 

idéer och funderingar för att näring åt debatten på europeisk nivå. De utgör en länk mellan 

EU-institutionerna och medborgarna och man bör därför stödja sådan verksamhet som 

speglar deras engagemang i skapandet av en europeisk identitet och ett europeiskt 

medborgarskap genom att inrätta förfaranden med tydliga kriterier för att främja nätverk 

för information och utbyte.

(14) Det är också värdefullt att fortsätta den verksamhet som Europeiska unionen påbörjade 

inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut nr 792/2004/EG av 

den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja 

organisationer verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet1 för att bevara och 

upprätthålla minnet av de viktigaste platserna och arkiven med anknytning till 

deportationer. Medvetenheten om andra världskrigets fulla omfattning och tragiska följder 

kan på så sätt vidmakthållas och den allmänna hågkomsten främjas som ett medel att gå 

vidare och bygga framtiden.

(15) I det uttalande om idrott som antogs av Europeiska rådet i Nice den 7–9 december 2000 

noterades att "även om gemenskapen inte har direkta befogenheter på detta område bör den 

i åtgärder i enlighet med fördragets olika bestämmelser beakta idrottens sociala, fostrande 

och kulturella funktion."

  

1 EUT L 138, 30.4.2004, s. 40.
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(16) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det 

civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och 

insatser.

(17) Kandidatländerna och de Eftaländer som är parter i EES-avtalet erkänns som potentiella 

deltagare i gemenskapens program i enlighet med de avtal som ingåtts med dessa länder.

(18) Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19−20 juni 2003 antogs 

"Thessalonikiagendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration", där 

länderna på västra Balkan uppmanas att delta i gemenskapens program och byråer. Därför 

bör länderna på västra Balkan erkännas som potentiella deltagare i gemenskapens program.

(19) Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om regelbunden övervakning och 

oberoende utvärdering av detta program för att möjliggöra de anpassningar som krävs för 

att åtgärderna skall kunna genomföras på rätt sätt.

(20) I förfarandena för att följa upp och utvärdera programmet bör det ingå specifika, mätbara, 

uppnåeliga och tidsbestämda mål och indikatorer för olika tidpunkter.
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(21) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 om 

budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 (nedan kallad 

"budgetförordningen") och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av 

den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/20022, vilka slår vakt om gemenskapens finansiella intressen, måste 

tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och konsekvens i valet av 

budgetinstrument, en begränsning av antalet fall där kommissionen behåller direkt ansvar 

för genomförande och administration och den nödvändiga proportionaliteten mellan 

mängden resurser och den administrativa bördan i samband med användningen av dessa.

(22) Lämpliga åtgärder bör också vidtas för att förebygga oegentligheter och bedrägeri och för 

återkrav av medel som försvunnit, betalats ut felaktigt eller använts otillbörligt.

(23) I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning kan genomförandet av 

programmet förenklas genom att man väljer finansiering med ett standardbelopp, antingen 

för stöd till deltagare i programmet eller stöd från gemenskapen till de organisationer som 

inrättas på nationell nivå för att förvalta programmet.

(24) I detta direktiv fastställs en finansieringsram för hela den tid programmet pågår, vilken 

utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet 

enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning3.

  

1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) 

nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).
3 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
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(25) Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av den gränsöverskridande och mångsidiga arten 

hos programmets insatser och åtgärder, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad 

som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(26) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med 

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid 

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(27) Övergångsbestämmelser för övervakning av sådana insatser som påbörjas före 

den 31 december 2006 bör antas i enlighet med beslut 2004/100/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Programmets syfte och räckvidd

1. Genom detta beslut inrättas programmet "Ett Europa för medborgarna" (nedan 

kallat "programmet") för perioden från och med den 1 januari 2007 till och med 

den 31 december 2013.

  

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2. Programmet skall bidra till följande allmänna mål:

a) Att ge medborgarna möjlighet att samarbeta och delta i uppbyggandet av ett allt 

närmare Europa, som är demokratiskt och öppet mot omvärlden och som enas och 

berikas genom sin kulturella mångfald, och därigenom utveckla 

unionsmedborgarskapet.

b) Att utveckla en känsla av europeisk identitet, grundad på gemensamma värderingar 

och gemensam historia och kultur.

c) Att främja medborgarnas känsla av delaktighet i Europeiska unionen.

d) Att öka den ömsesidiga förståelsen mellan Europas medborgare och respektera och 

främja den kulturella och språkliga mångfalden och samtidigt bidra till den 

interkulturella dialogen.

Artikel 2

Programmets särskilda mål

Programmet skall, i linje med de grundläggande målen i fördraget, ha följande specifika mål, vilka 

skall genomföras via gränsöverskridande samarbete:

a) Att föra samman människor från lokalsamhällen i hela Europa, så att de kan dela och 

utbyta erfarenhet, åsikter och värderingar, lära av historien och bygga för framtiden.

b) Att genom samarbete inom det civila samhällets organisationer på europeisk nivå främja 

verksamhet, debatt och reflektion med koppling till EU-medborgarskap, demokrati, 

gemensamma värderingar och en gemensam historia och kultur.

c) Att föra Europa närmare medborgarna genom främjande av Europas värderingar och 

landvinningar, samtidigt som minnet av det förflutna värnas.
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d) Att uppmuntra samverkan mellan medborgare och det civila samhällets organisationer från 

alla deltagande länder, bidra till interkulturell dialog och framhäva såväl Europas mångfald 

som dess enighet, med särskild uppmärksamhet på verksamhet vars syfte är att utveckla 

närmare band mellan medborgare från de medlemsstater som ingick i Europeiska unionen 

den 30 april 2004 och medborgare från medlemsstater som har anslutit sig efter detta 

datum.

Artikel 3

Insatser

1. Programmets mål skall uppnås via stöd till följande insatser, vilka beskrivs utförligare i 

del I i bilagan:

a) "Aktiva medborgare för Europa", bestående av

– vänortssamarbete,

– medborgarprojekt och stödåtgärder.

b) "Aktivt civilt samhälle i Europa", bestående av

– strukturellt stöd till organisationer som bedriver forskning om europeisk

offentlig politik (tankesmedjor),

– strukturellt stöd till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå,

– stöd till projekt till vilka det civila samhällets organisationer tar initiativet.
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c) "Tillsammans för Europa", bestående av

– mycket synliga evenemang, exempelvis minneshögtider, prisutdelningar, 

konstnärliga evenemang, Europaomfattande konferenser,

– studier, undersökningar och opinionsmätningar,

– verktyg för information och informationsspridning.

d) "Aktivt europeiskt ihågkommande", bestående av

– bevarande av de viktigaste platserna och arkiven med anknytning till

deporteringar och minnet av offren.

2. Inom varje insats får prioritet ges åt balanserad integrering av medborgare och det civila 

samhällets organisationer från alla medlemsstater, enligt det särskilda målet i artikel 2 d.

Artikel 4

Gemenskapsåtgärdernas form

1. Gemenskapens åtgärder kan genomföras i form av bidrag eller avtal om offentlig 

upphandling.

2. Gemenskapens bidrag kan tillhandahållas i specifika former, exempelvis driftsbidrag, 

bidrag till insatser, stipendier eller priser.

3. Avtal om offentlig upphandling kommer att täcka inköp av tjänster, exempelvis 

anordnande av evenemang, studier och undersökningar, verktyg för information och 

informationsspridning, övervakning och utvärdering.
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4. För att komma i fråga för bidrag måste de sökande uppfylla kraven i del II i bilagan.

Artikel 5

Deltagande i programmet

Programmet skall vara öppet för deltagare från följande länder, nedan kallade "de deltagande 

länderna":

a) Medlemsstaterna.

b) De Eftaländer som är parter i EES-avtalet, i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

c) De kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi, i enlighet med de allmänna 

principerna och allmänna villkoren i de ramavtal som ingåtts med dessa länder för deras 

deltagande i gemenskapens program.

d) Länderna på västra Balkan, i enlighet med de arrangemang som skall fastställas 

tillsammans med dessa länder enligt ramavtalen om de allmänna principerna för deras 

deltagande i gemenskapens program.
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Artikel 6

Tillträde till programmet

Programmet skall vara öppet för alla berörda parter som främjar ett aktivt europeiskt 

medborgarskap, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om 

europeisk offentlig politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga 

organisationer.

Artikel 7

Samarbete med internationella organisationer

Programmet får omfatta gemensam och innovativ verksamhet inom aktivt europeiskt 

medborgarskap tillsammans med berörda internationella organisationer, till exempel Europarådet 

och Unesco, vilken genomförs på grundval av gemensamma bidrag och enligt budgetförordningen

samt varje institutions eller organisations bestämmelser.

Artikel 8

Genomförandebestämmelser

1. Kommissionen skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av 

programmet på det sätt som anges i bilagan.
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2. Följande åtgärder skall vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2:

a) Bestämmelserna för genomförandet av programmet, inbegripet den årliga 

arbetsplanen, urvalskriterierna och urvalsförfarandena.

b) En allmän avvägning mellan programmets olika insatser.

c) Förfaranden för övervakning och utvärdering av programmet.

d) Ekonomiskt stöd (belopp, varaktighet, fördelning och bidragsmottagare) från 

gemenskapen vad gäller alla driftsbidrag, fleråriga vänortsavtal enligt insats 1 

och mycket synliga evenemang enligt insats 3.

3. Alla andra åtgärder som krävs för att genomföra detta program skall vidtas i enlighet 

med förfarandet i artikel 9.3.

4. Som del i det förfarande som avses i punkt 2 får kommissionen fastställa riktlinjer för 

var och en av insatserna i bilagan för att anpassa programmet till eventuella ändringar i 

prioriteringarna när det gäller aktivt europeiskt medborgarskap.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.



9575/1/06 REV 1 AGS,BS/co 14
DG I - Direction 2A SV

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Överensstämmelse med gemenskapens och Europeiska unionens övriga instrument

1. Kommissionen skall se till att detta program stämmer överens med och kompletterar 

instrument på andra områden som omfattas av gemenskapens insatser, särskilt allmän och 

yrkesinriktad utbildning, kultur, ungdom, idrott, miljö, audiovisuell sektor och medier, 

grundläggande fri- och rättigheter, social integrering, jämställdhet, bekämpning av alla 

former av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet, vetenskaplig forskning, 

informationssamhället samt gemenskapens yttre insatser, särskilt inom den europeiska 

grannskapspolitiken.

2. Programmet får dela medel med gemenskapens eller Europeiska unionens övriga 

instrument för att genomföra insatser som motsvarar målen såväl i detta program som i 

dessa övriga instrument.
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Artikel 11

Finansieringsram

1. Finansieringsramen för genomförande av programmet under den tid som anges i artikel 1 

fastställs härmed till 190 miljoner EUR1.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

Artikel 12

Finansiella bestämmelser

1. Det ekonomiska stödet skall utges i form av bidrag till juridiska personer. Allt efter 

insatsens art och mål får bidrag även beviljas fysiska personer.

2. Kommissionen får dela ut priser till fysiska eller juridiska personer för insatser eller 

projekt som genomförs inom ramen för programmet.

3. I enlighet med artikel 181 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 får 

schablonfinansiering eller tillämpning av enhetskostnadstariffer tillåtas, allt efter 

insatsens art.

4. Samfinansiering in natura får tillåtas.

5. Allt efter bidragsmottagarnas egenskaper och insatsernas art får kommissionen besluta 

att undanta bidragsmottagarna från kontroll av att de förfogar över den yrkeskompetens

och de yrkeskvalifikationer som krävs för att genomföra den föreslagna insatsen eller 

arbetsprogrammet.

  

1 Detta belopp baseras på 2004 års siffror och skall justeras tekniskt med hänsyn till 
inflationen.
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6. Den mängd information som skall lämnas av bidragsmottagaren får begränsas när det rör 

sig om små bidrag.

7. I särskilda fall, t.ex. vid beviljandet av små bidrag, behöver bidragsmottagaren inte 

avkrävas bevis på ekonomisk förmåga att utföra det planerade projektet eller 

arbetsprogrammet.

8. Driftsbidrag som beviljas inom programmet till organisationer som arbetar för mål av 

allmänt europeiskt intresse enligt definitionen i artikel 162 i förordning (EG, Euratom) 

nr 2342/2002 skall inte minskas automatiskt vid förlängning.

Artikel 13

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1. Kommissionen skall när åtgärder enligt detta beslut genomförs se till att gemenskapens 

ekonomiska intressen skyddas, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption 

och annan olaglig verksamhet, genom verkningsfulla kontroller och återkrävande av 

orättmätigt utbetalda belopp och, om oegentligheter påvisas, verkningsfulla, proportionella 

och avskräckande påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av 

den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen1, 

rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller 

och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska 

gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter2 och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om 

utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)3.

  

1 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
2 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
3 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
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2. För de gemenskapsinsatser som finansieras inom ramen för programmet skall med sådana 

oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 avses varje 

överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller brott mot en bestämmelse i ett 

avtal som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som 

har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas 

allmänna budget eller budgetar som de förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3. Kommission skall sänka, hålla inne eller återkräva ekonomiskt stöd som har beviljats för 

en insats, om det visar sig att oegentligheter har förekommit, exempelvis att 

bestämmelserna i detta beslut, ett enskilt beslut eller avtalet om stöd inte har följts eller om 

det framkommer att insatsen har ändrats på ett sätt som står i strid med projektets art eller 

genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande har sökts.

4. Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av 

det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat, skall kommissionen begära att 

bidragsmottagaren yttrar sig inom en viss tid. Om bidragsmottagaren inte ger en 

tillfredsställande förklaring, kan kommissionen annullera det resterande ekonomiska stödet 

och kräva återbetalning av tidigare utbetalda belopp.

5. Alla felaktigt utbetalda belopp skall återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till 

belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i budgetförordningen.
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Artikel 14

Uppföljning och utvärdering

1. Kommissionen skall se till att programmet regelbundet följs upp. Resultaten av 

uppföljningen och utvärderingen skall tas tillvara då programmet genomförs.

Uppföljningen skall i synnerhet inbegripa utarbetandet av de rapporter som avses i 

punkt 3 a och 3 c.

De specifika målen får ses över i enlighet med artikel 251 i fördraget.

2. Kommissionen skall se till att det görs regelbundna, externa och oberoende utvärderingar 

av programmet och regelbundet lämna rapporter till Europaparlamentet.

3. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt Regionkommittén överlämna följande:

a) En utvärderingsrapport efter halva tiden om resultaten och om de kvalitativa och 

kvantitativa aspekterna av genomförandet av programmet, senast 

den 31 december 2010.

b) Ett meddelande om fortsättningen av programmet, senast den 31 december 2011.

c) En utvärderingsrapport efter programmets avslutning, senast den 31 december 2015.
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Artikel 15

Övergångsbestämmelser

För insatser som påbörjas före den 31 december 2006 i enlighet med beslut 2004/100/EG skall det 

beslutet fortsätta att tillämpas tills de avslutas.

I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen kan anslag som motsvarar inkomster som avsatts för 

ett särskilt ändamål och kommer från återbetalning av belopp som betalats ut på felaktiga grunder 

enligt beslut 2004/100/EG göras tillgängliga för programmet.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

I. BESKRIVNING AV INSATSERNA

Kompletterande information om tillträde till programmet

De civila samhällets organisationer som avses i artikel 6 kan bland annat innefatta 

fackföreningar, utbildningsinstitutioner och organisationer för frivilligt arbete samt 

amatöridrott.

INSATS 1: AKTIVA MEDBORGARE FÖR EUROPA

Denna insats utgör den del av programmet som är särskilt inriktad på verksamhet i vilken 

medborgarna medverkar. Denna verksamhet delas in i följande två slags åtgärder:

Vänortssamarbete

Denna åtgärd avser verksamhet som inbegriper eller främjar direkt utbyte mellan Europas 

medborgare genom deltagande i vänortssamarbete. Det kan röra sig om enstaka insatser 

eller pilotverksamhet eller strukturerade, fleråriga arrangemang med flera partner vilka 

följer ett mer planerat tillvägagångssätt och inbegriper en rad aktiviteter, från möten mellan 

medborgare till specifika konferenser eller seminarier, anordnade inom ramen för 

vänortssamarbete, kring ämnen av gemensamt intresse tillsammans med därtill kopplade 

publikationer. Denna åtgärd kommer att aktivt bidra till att öka kunskaperna och 

förståelsen mellan medborgare och kulturer.
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För åren 2007, 2008 och 2009 kan strukturellt stöd beviljas direkt till 

Europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter (CEMR), 

en organisation av allmänt europeiskt intresse, aktiv inom vänortssamarbete.

Medborgarprojekt och stödåtgärder

Denna åtgärd omfattar stöd till en rad olika transnationella och sektorsövergripande projekt 

i vilka medborgare medverkar direkt. Projekt vilkas syfte är att främja deltagande på lokal 

nivå kommer att prioriteras. Projektens omfattning och räckvidd kommer att bero på 

utvecklingen i samhället och de kommer att inriktas på att via innovativa tillvägagångssätt 

söka möjliga lösningar på kartlagda behov. Man kommer att uppmuntra användningen av 

ny teknik, särskilt informationssamhällets teknik (IST). Projekten kommer att samla 

medborgare med olika bakgrund, vilka tillsammans kommer att arbeta med eller diskutera 

gemensamma europeiska frågor och på så sätt utveckla ömsesidig förståelse och göra 

människor mer uppmärksamma på den europeiska integrationsprocessen.

För att förbättra vänortssamarbete och medborgarprojekten är det också nödvändigt att 

utarbeta stödåtgärder för utbyte av bästa praxis, dela erfarenheter mellan berörda partner på 

lokal och regional nivå, inbegripet offentliga myndigheter, samt utveckla nya färdigheter, 

till exempel genom utbildning.

Som vägledning kan nämnas att minst 47 % av programmets sammanlagda budget kommer 

att användas till denna insats.
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INSATS 2: AKTIVT CIVILT SAMHÄLLE I EUROPA

Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk offentlig politik 

(tankesmedjor)

Organisationer med nya idéer och funderingar kring europeiska frågor är viktiga 

institutionella samtalspartner, vilka kan lämna oberoende strategiska och 

sektorsövergripande rekommendationer till EU-institutionerna. De kan företa insatser som 

ger näring till debatten, särskilt om EU-medborgarskap och om europeiska värderingar och 

kulturer. Denna åtgärd syftar till att stärka den institutionella kapaciteten hos de 

organisationer som är representativa, tillhandahåller ett verkligt europeiskt mervärde, kan 

få till stånd betydande multiplikatoreffekter och kan samarbeta med övriga 

bidragsmottagare inom programmet. Förstärkningen av Europaomfattande nätverk är ett 

viktigt inslag på detta område. Bidrag får beviljas på grundval av fleråriga arbetsprogram 

där en rad teman eller aktiviteter ingår.

För åren 2007, 2008 och 2009 kan strukturellt stöd beviljas direkt till föreningen 

"Groupement d'études et de recherches Notre Europe" och till "Institut fűr Europäische 

Politik", vilka är organisationer av allmänt europeiskt intresse.
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Strukturellt stöd till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå

Det civila samhällets organisationer är en viktig del av medborgerlig, kulturell och politisk

verksamhet och utbildning för delaktighet i samhället. De behöver finnas och ha möjlighet 

att fungera och samarbeta på europeisk nivå. De bör även kunna delta i det politiska 

beslutsfattandet i egenskap av rådgivande organ. Denna åtgärd kommer att ge dem 

kapacitet och stabilitet att på ett sektorsöverskridande och övergripande sätt fungera som 

katalysatorer över gränserna för sina medlemmar och för det civila samhället på europeisk 

nivå och därigenom bidra till programmets mål. Förstärkningen av Europaomfattande 

nätverk och europeiska föreningar är ett viktigt inslag på detta verksamhetsområde. Bidrag 

får beviljas på grundval av fleråriga arbetsprogram där en rad teman eller aktiviteter ingår.

För åren 2007, 2008 och 2009 kan strukturellt stöd beviljas direkt till tre organisationer av 

allmänt europeiskt intresse, nämligen Europeiska plattformen för icke-statliga 

organisationer på det sociala området, Europarörelsen och European Council on Refugees 

and Exiles.

Stöd till projekt till vilka det civila samhällets organisationer tar initiativet

Det civila samhällets organisationer på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå 

engagerar medborgarna eller företräder deras intressen genom debatt, publikationer, 

opinionsbildning och andra konkreta gränsöverskridande projekt. Att införa eller bygga 

vidare på en europeisk dimension i verksamheten hos det civila samhällets organisationer 

kommer att göra det möjligt för dem att öka sin kapacitet och nå en större publik. Direkt 

samarbete mellan det civila samhällets organisationer från olika medlemsstater kommer att 

bidra till ömsesidig förståelse för olika kulturer och ståndpunkter och till fastställandet av 

gemensamma angelägenheter och värderingar. Även om detta kan ske i form av enskilda 

projekt, kommer ett mer långsiktigt tillvägagångssätt att säkerställa en mer hållbar effekt 

och utveckling av nätverk och synergieffekter.
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Som vägledning kan nämnas att cirka 29 % av programmets sammanlagda budget kommer 

att användas till denna insats.

INSATS 3: TILLSAMMANS FÖR EUROPA

Mycket synliga evenemang

Inom denna åtgärd stöds evenemang som anordnas av kommissionen, om lämpligt 

i samarbete med medlemsstaterna eller andra relevanta partner, vilka är av betydande skala 

och räckvidd, berör Europas folk, bidrar till att öka deras känsla av att tillhöra samma 

gemenskap, gör dem medvetna om Europeiska unionens historia, resultat och värderingar, 

engagerar dem i den i interkulturella dialogen och bidrar till utvecklingen av deras 

europeiska identitet.

Dessa evenemang kan exempelvis vara minneshögtider kring historiska händelser, 

uppmärksammande av europeiska framgångar, konstnärliga evenemang, 

medvetandegörande kring bestämda frågor, Europaomfattande konferenser samt 

prisutdelningar för att uppmärksamma betydande resultat. Användning av ny teknik, 

särskilt IST, skall uppmuntras.

Studier

För att få en bättre insikt i aktivt medborgarskap på europeisk nivå kommer kommissionen 

att utföra studier, undersökningar och opinionsmätningar.
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Verktyg för information och informationsspridning

Med tanke på programmets inriktning på medborgare och de olika initiativen inom aktivt 

medborgarskap måste övergripande information om verksamheten inom programmet, 

övriga insatser i Europa i samband med medborgarskap och andra relevanta initiativ 

tillhandahållas via en Internetportal och andra verktyg.

För åren 2007, 2008 och 2009 kan strukturellt stöd beviljas direkt till Jean

Monnet-föreningen, Europeiska Robert Schuman-centret och till de Europahus som gått 

samman såväl på EU-nivå som på nationell nivå, vilka samtliga är organisationer av 

allmänt europeiskt intresse.

Som vägledning kan nämnas att cirka 10 % av programmets sammanlagda budget kommer 

att användas till denna insats.

INSATS 4: AKTIVT EUROPEISKT IHÅGKOMMANDE

Inom denna åtgärd kan projekt av följande slag få stöd:

– Projekt för att bevara de viktigaste platserna och minnesmärkena med anknytning till 

massdeportationerna, de tidigare koncentrationslägren och andra platser för 

martyrskap och massutrotning under nazismen och de arkiv som dokumenterar dessa

händelser samt för att bevara minnet av offren och av dem som under extrema 

förhållanden räddade människor undan förintelsen.

– Projekt för att bevara minnet av offren för massutrotningar och massdeportationer 

med anknytning till stalinismen samt bevarande av de minnesmärken och arkiv som 

dokumenterar dessa händelser.

Cirka 4 % av programmets sammanlagda budget kommer att användas till denna insats.
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II. PROGRAMMETS FÖRVALTNING

Programmet kommer att genomföras enligt principerna om öppenhet och tydlighet och

omfatta en bred skala av organisationer och projekt. Följaktligen kommer projekt och 

verksamhet att i regel väljas ut genom öppna ansökningsförfaranden. Undantag blir 

möjliga bara under mycket speciella omständigheter och helt i enlighet med artikel 168.1 c 

och 168.1 d i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

Programmet kommer att tillämpa principen med fleråriga partnerskap som baseras på 

överenskomna mål och bygger på analyser av resultat, så att både det civila samhället och 

Europeiska unionen får nytta av det. Finansiering som tilldelas genom ett avtal om 

engångsbidrag inom detta program får ha varaktighet på högst tre år.

För vissa insatser kan det bli nödvändigt med indirekt centraliserad förvaltning, genom ett 

verkställande organ eller, särskilt för insats 1, genom nationella organ.

Alla insatser kommer att genomföras via samarbete över gränserna. De kommer att främja 

rörlighet för medborgare och idéer inom Europeiska unionen.

Arbete i nätverk och inriktning på multiplikatoreffekterna, inbegripet användning av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT), blir viktigt och kommer att återspeglas 

både i typen av verksamhet och raden av medverkande organisationer. Man kommer att 

uppmuntra till samverkan och synergi mellan de olika berörda parterna i programmet.
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Ur programmets budget får man även täcka de utgifter i samband med förberedelser, 

uppföljning, övervakning, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för 

förvaltningen av programmet och förverkligandet av dess mål, särskilt studier, möten, 

informations- och publikationsverksamhet, utgifter i samband med IKT-nätverken för 

utbyte av information och alla övriga utgifter för administrativt och tekniskt stöd som 

kommissionen kan besluta om för programmets förvaltning.

De totala administrativa kostnaderna för programmet bör stå i proportion till de uppgifter 

som fastställs i det berörda programmet och bör, som vägledning, utgöra cirka 10 % av den 

totala budgeten för programmet.

Kommissionen kan även bedriva sådan verksamhet som avser information, publikation och 

spridning och därigenom säkerställa en bred kunskap om och stor genomslagskraft för de 

verksamheter som stöds genom programmet.

III. GRANSKNINGAR OCH REVISIONER

För projekt som väljs ut i enlighet med detta beslut kommer man att fastställa ett 

revisionssystem baserat på stickprov.

Bidragsmottagarna måste för kommissionen lägga fram alla verifikationer i samband med 

utgifter under fem år efter den sista utbetalningen. Mottagaren skall i förekommande fall se 

till att styrkande handlingar som innehas av dennes partner eller medlemmar görs 

tillgängliga för kommissionen.
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Kommissionen får genomföra en granskning av hur bidraget har använts, antingen direkt 

av kommissionens egen personal eller av någon kvalificerad extern organisation som den 

väljer. En sådan granskning får utföras under hela avtalets löptid samt under fem år efter 

den dag då slutbetalning sker. Resultaten av dessa revisioner kan eventuellt leda till att 

kommissionen fattar beslut om återkrav. 

Kommissionens personal och extern personal som bemyndigas av kommissionen måste få 

tillträde till bidragsmottagarens lokaler och tillgång till all information som behövs för att 

genomföra sådana revisioner, inbegripet information i elektronisk form.

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) bör ha samma 

rättigheter som kommissionen, särskilt vad gäller tillträde.
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I. INLEDNING 

 

1. Den 6 april 2005 antog kommissionen ett förslag till beslut, grundat på artiklarna 151 och 308 

i EG-fördraget, om inrättande av ett program i syfte att främja ett aktivt europeiskt 

medborgarskap, och lade därefter fram förslaget för Europaparlamentet och rådet. 

 

2. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande den 26 oktober 2005. 

 

3. Regionkommittén lämnade sitt yttrande den 17 november 2005. 

 

4. Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid första behandlingen den 5 april 2006. 

 

5. Den 25 september 2006 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251.2 

i EG-fördraget. 

 

 

II. MÅL 

 

1. De övergripande målen med det program som kommissionen föreslår är att bidra till att 

 

– ge medborgarna möjlighet att samarbeta och delta i uppbyggandet av ett allt närmare 

Europa, som enas och berikas genom sin kulturella mångfald, 

 

– skapa en europeisk identitet som grundar sig på gemensamma värderingar och 

gemensam historia och kultur, 

 

– öka den ömsesidiga förståelsen mellan Europas medborgare alltmedan man respekterar 

och främjar den kulturella mångfalden och samtidigt bidrar till den interkulturella 

dialogen. 
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2. De specifika mål som man föreslår skall uppnås via gränsöverskridande samarbete är att 

 

– föra samman människor från lokalsamhällen i hela Europa, så att de kan förmedla och 

utbyta erfarenheter, åsikter och värderingar, lära av historien och bygga för framtiden, 

 

– främja verksamhet, debatt och reflektion med koppling till europeiskt medborgarskap 

genom samarbete inom det civila samhällets organisationer på europeisk nivå, 

 

– göra Europatanken mer konkret för medborgarna genom att främja och framhäva 

Europas värderingar och landvinningar, samtidigt som man värnar om minnet av det 

förflutna, 

 

– uppmuntra en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets 

organisationer från alla medlemsstater, bidra till interkulturell dialog och framhäva 

såväl Europas mångfald som dess enighet, med särskild uppmärksamhet på verksamhet 

med medlemsstater som nyligen har anslutit sig till Europeiska unionen. 

 

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

 

1. Allmänna kommentarer 

 

De viktigaste inslagen i kommissionens ursprungliga förslag bibehålls i rådets gemensamma 

ståndpunkt. I huvudsak sammanfaller rådets, Europaparlamentets och kommissionens åsikter 

om detta beslut. 

 

Budgeten på 190 miljoner euro (i 2004 års priser med justering för inflationen) godkändes av 

de tre institutionerna i samband med det interinstitutionella avtalet om budgetramen för 

2007−2013. 
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I sin gemensamma ståndpunkt har rådet infört Europaparlamentets idé att lägga till ett fjärde 

insatsområde som gäller aktivt europeiskt ihågkommande. Rådet har också ställt sig positivt 

till Europaparlamentets förslag att lägga till ytterligare tre "utsedda organisationer" (dvs. totalt 

nio) som skall erhålla bidrag genom programmet. För att garantera en lämplig balans kommer 

emellertid dessa nio organisationers särskilda status att fasas ut efter tre år. 

 

När det gäller den vägledande budgetfördelningen har rådet strävat efter att lägga ytterligare 

tonvikt på den relativa betydelsen av insats nr 1 (vänortssamarbete och medborgarprojekt) och 

har liksom parlamentet eftersträvat att minska utgifterna för förvaltningen av programmet. 

 

Beträffande genomförandet av programmet och kommittéförfarande har rådet utvidgat 

användningen av förvaltningsförvarandet så att det även omfattar vissa former av ekonomiskt 

stöd. 

 

2. Europaparlamentets ändringar 

 

Rådet har strävat efter att beakta Europaparlamentets invändningar och prioriteringar i sin 

gemensamma ståndpunkt och kunde godta flertalet av parlamentets ändringar. 

 

Ändringarna 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 och 61 har godtagits fullt ut, delvis eller i 

princip. 

 

När det gäller ändringarna 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 och 53 har rådet valt att följa 

kommissionens linje och inte godta ändringarna. 
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Tillägget i ändring 21 som rör institutionernas legitimitet ansågs onödig. När det gäller 

ändring 27 ville rådet inte införa någon möjlighet att bevilja strukturstöd till det rättsliga vaga 

begreppet "föreningar och nätverk". Ändring 36 gällde programmets budget som behandlades 

och godkändes av de tre institutionerna i samband med avtalet om budgetplanen. Beträffande 

ändring 41 ansåg rådet inte att det var lämpligt att välja ut evenemang som organiseras av 

idrottsklubbar på två vänorter med tanke på att andra sektorer inte särskilt anges i denna del 

av texten, men en hänvisning till idrottsorganisationer har lagts till i bilagan. Ändring 45 

gäller budgetfördelningen, där rådet föredrar att främja insats nr 1 och låta den procentandel 

som anslås för insats nr 2 förbli mer eller mindre densamma som den som kommissionen 

ursprungligen föreslog. 

 

IV. SLUTSATS 

 

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten utgör en väl avvägd text där de mål som 

Europaparlamentet eftersträvar i sina ändringar av kommissionens ursprungliga förslag har beaktats 

fullt ut. Rådet ser fram emot en överenskommelse med Europaparlamentet inom en snar framtid så 

att beslutet kan antas. 

 

________________________ 
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EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 7 september 2006 (11.9) 
(OR. fr) 

Interinstitutionellt ärende: 
2005/0041 (COD)  

12217/06 
ADD 1 
 
 
 

  

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

 
ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT 
från: Rådets generalsekretariat 
till: Coreper/rådet 
Komm. förslag nr: 8154/05 CULT 22 EDUC 63 SOC 166 JAI 131 RECH 82 CODEC 271 
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av 

programmet "Medborgare för Europa" för åren 2007–2013 i syfte att främja ett 
aktivt europeiskt medborgarskap [första behandlingen] 
– Antagande (gs + u) 
a) av den gemensamma ståndpunkten 
b) av rådets motivering 
– Uttalande 

 
 

Uttalande från kommissionen om artikel 8: Kommittéförfarande 

 

Kommissionen beklagar att rådet i beslutet om programmet "Medborgare för Europa" utöver det 

kommittéförfarande som angavs i kommissionens ursprungliga förslag om fastställande av 

prioriteringar och urvalskriterier önskar införa ett kommittéförfarande för beslut om enskilda 

insatsval.  
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Kommissionen noterar att detta skulle öka den tid sökande tvingas vänta på beslut om sina förslag 

med 2–3 månader, jämfört med ursprungsförslaget. Detta strider mot den princip om förenkling och 

användarvänlighet som stöddes av kommissionen, rådet och Europaparlamentet i början av 

lagstiftningsprocessen. Kommissionen noterar också att Europaparlamentet i sitt yttrande efter 

första behandlingen inte var för att beslut om enskilda insatsval skulle omfattas av 

kommittéförfarande. 

 

Vid genomförandet av programmet "Medborgare för Europa" kommer kommissionen att omgående 

informera programkommittén och Europaparlamentet om alla  urvalsbeslut som fattas utan 

kommittéförfarande. 

 

Kommissionen kommer också att fortsätta söka efter sätt att förkorta urvalstiden genom större 

administrativ effektivitet, särskilt genom att använda det nya verkställandeorganet för 

genomförande av programmet. Kommissionen noterar dock att omfattningen av all sådan 

tidsbesparing är väsentligt mindre än den förlängning med 2–3 månader som man kan förvänta sig, 

om kommittéförfarande skulle användas för varje urvalsbeslut. 

 

________________________ 
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Bryssel den 26.9.2006 
KOM(2006) 542 slutlig 
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av ett beslut om att inrätta 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007-2013) 
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2005/0041 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av ett beslut om att inrätta 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007-2013) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(2005) 116 slutlig – 2005/0041 (COD)): 

14 april 2005 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 26 oktober 2005 

Regionkommitténs yttrande: 17 november 2005 

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: 5 april 2006 

Datum för politisk överenskommelse: 18 maj 2006 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 25 september 2006 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Det föreslagna programmet är ett led i strävan att lösa en av Europeiska unionens största 
utmaningar, nämligen hur man skall närma EU till medborgarna. Genom det föreslagna 
programmet säkerställs kontinuiteten för det aktuella programmet för medborgardeltagande 
(2004–2006), samtidigt som man banar väg för ny verksamhet och tillhandahåller en viss 
flexibilitet som möjliggör anpassning till framtida utveckling.  

Programmet ”Ett Europa för medborgarna” kommer att ge EU de verktyg som behövs för att 
främja ett aktivt europeiskt medborgarskap. I detta program ställs medborgarna i centrum och 
ges möjlighet att fullt ut åta sig sitt ansvar i egenskap av EU-medborgare. Det är ett svar på 
behovet av att engagera medborgarna i uppbyggnaden av Europa och kommer att främja 
samarbete mellan medborgare och medborgarorganisationer från olika länder, för att de skall 
kunna mötas, agera tillsammans och utveckla egna idéer i ett europeiskt sammanhang som går 
längre än det nationella perspektivet och som respekterar mångfalden.  

Aktivt europeiskt medborgarskap är en mångfacetterad fråga som i programmet behandlas ur 
många olika men kompletterande synvinklar, som konkret tar sig uttryck i fyra olika insatser. 
Den första insatsen ”Aktiva medborgare för Europa” engagerar medborgarna direkt, antingen 
genom verksamhet som anknyter till vänortssamarbete eller genom andra typer av konkreta 
projekt för medborgare. Den andra insatsen ”Aktivt civilt samhälle i Europa” är avsedd för det 
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civila samhällets organisationer på EU-nivå, som får strukturellt stöd på grundval av sitt 
arbetsprogram eller stöd till gränsöverskridande projekt. Den tredje insatsen ”Tillsammans för 
Europa” stöder mycket synliga evenemang, studier och informationsverktyg. Den riktas till 
bredast möjliga mottagarskara över gränserna och syftar till att göra Europa mer konkret för 
medborgarna. Den sista insatsen ”Aktivt europeiskt ihågkommande” syftar till att 
högtidlighålla minnet av offren för nazismen och stalinismen och att bevara de platser och 
arkiv som har anknytning till deportationerna.  

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Den gemensamma ståndpunkten antogs enhälligt den 18 september 2006. Den bygger till stor 
del på det ändrade förslaget från kommissionen, som hade godkänt många av 
Europaparlamentets ändringar. Följande ändringar godtogs helt, delvis eller i sak: nummer 1–
7, 10, 12, 14–20, 22, 24, 25, 28–32, 34, 37, 39, 41–44, 46, 48, 50–52, 60, 61. Kommissionens 
ändrade förslag och rådets gemensamma ståndpunkt skiljer sig på följande tre punkter:  

Den första frågan gäller de organisationer som kan få stöd. I kommissionens förslag 
namngavs sammanlagt nio organisationer (de tre organisationer som föreslagits av 
Europaparlamentet medräknade) som skulle kunna få stöd inom ramen för programmet. Med 
tanke på svårigheterna att nå en kompromiss i denna fråga i rådet kan kommissionen dock 
godta rådets ståndpunkt, enligt vilken stödet till de organisationer som namngetts skulle fasas 
ut efter tre år.  

Den andra frågan gäller fördelningen av medel mellan insatserna. Europaparlamentet och 
rådet har sett över kommissionens ursprungliga förslag, men lagt tyngdpunkten på olika 
insatser i programmet (rådet betonar insats I medan Europaparlamentet vill betona insats II). 
Kommissionens ändrade förslag avvek dock inte nämnvärt från det ursprungliga eftersom 
man ville se till att det blev en jämvikt mellan de olika insatserna. För att förslaget skall kunna 
antas snabbt kan kommissionen emellertid tänka sig att godkänna en kompromisslösning 
inom de gränser som fastställts av de två lagstiftande institutionerna (dvs. 40–47 % för insats I 
och 29–38 % för insats II).  

Den tredje frågan gäller kommittéförfarandet. Kommissionen har gjort ett uttalande som skall 
bifogas till rådets protokoll, om att man beklagar det ytterligare steg som införts i 
kommittéförfarandet eftersom detta kommer att ha en negativ inverkan på bidragsmottagarna. 
Kommissionen kan dock godta den gemensamma ståndpunkten eftersom man vill undvika att 
antagandet av programmet fördröjs. 

Mot bakgrund av detta anser kommissionen att den gemensamma ståndpunkten är en 
godtagbar kompromiss och rekommenderar Europaparlamentet att godta den.  

Kommissionen noterar också att den finansieringsram på 190 miljoner euro i 2004 års priser 
som det hänvisas till i rådets gemensamma ståndpunkt (artikel 11 om finansiella 
bestämmelser) motsvaras av 215 miljoner euro i dag. 

4. SLUTSATS 

Mot bakgrund av detta anser kommissionen att den gemensamma ståndpunkten som antogs 
enhälligt den 18 september 2006 är en godtagbar kompromiss och rekommenderar 
Europaparlamentet att godta den. 
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BILAGA 

Uttalande från kommissionen om kommittéförfarandet (artikel 8) 

Kommissionen beklagar att rådet i beslutet om programmet ”Ett Europa för medborgarna”, 
utöver det kommittéförfarande som angetts i kommissionens ursprungsförslag för 
fastställande av prioriteringsområden och för urvalsförfarandet, vill föra in ett 
kommittéförfarande för beslut om urval av enskilda aktiviteter.  

Kommissionen noterar att detta skulle öka den tid sökande tvingas vänta på beslut om sina 
förslag med 2–3 månader jämfört med ursprungsförslaget och att detta strider mot den princip 
om förenkling och användarvänlighet som stöddes av kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet i början av lagstiftningsprocessen. Kommissionen noterar också att 
Europaparlamentet i sitt yttrande efter första behandlingen inte uttalade sig för att beslut om 
urval av enskilda aktiviteter skulle omfattas av kommittéförfarandet. 

Vid genomförandet av programmet ”Ett Europa för medborgarna” åtar sig kommissionen att 
omgående informera programkommittén och Europaparlamentet om alla beslut om urval av 
aktiviteter som fattas utan kommittéförfarande.  

Kommissionen åtar sig också att fortsätta söka efter sätt att förkorta urvalstiden genom större 
administrativ effektivitet, särskilt genom att använda det nya genomförandeorganet vid 
programmets genomförande. Kommissionen noterar dock att den eventuella tidsbesparingen 
är väsentligt mindre än de 2–3 månader som skulle tillkomma om kommittéförfarandet skulle 
användas för beslut om urval av enskilda aktiviteter. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Fostering European Citizenship 
 

TITLE OF ACTION: EUROPE FOR CITIZENS 

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

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

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

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

2. OVERALL FIGURES  

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

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

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

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

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

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

* 2013 et seq for payments 

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

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

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

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

* 2013 et seq for payments 



 

SV 6   SV 

 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.  




