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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Komisija predlaga program „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020. Predlog upošteva 
izkušnje in ocene sedanjega programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013 ter 
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Izvedena je bila celovita ocena učinka.

Splošni cilj programa, ki ga predlaga Komisija, je „krepitev spomina in zmožnosti 
državljanske udeležbe na ravni Unije“. Predvideni specifični cilji pa so „spodbujanje 
razprave, razmišljanja in sodelovanja glede spomina, povezovanja Unije in njene zgodovine“ 
ter „razvoj razumevanja državljanov in njihove zmožnosti sodelovanja pri procesu 
oblikovanja politik Unije ter razvoj priložnosti za solidarnost, družbeno delovanje in 
prostovoljstvo na ravni Unije“. Komisija je opredelila tudi sklop operativnih ciljev, za katere 
je prepričana, da bodo prispevali h krepitvi zmogljivosti za določanje zanesljivejših 
kazalnikov, da bi se bolje ocenila napredek in učinek. Operativni cilji so „podpora 
organizacijam za spodbujanje razprave in dejavnosti glede spomina, evropskih vrednot in 
zgodovine“, „podpora organizacijam, ki so v splošnem evropskem interesu, nadnacionalnim 
partnerstvom in mrežo za spodbujanje interakcije državljanov glede zadev Unije“ in 
horizontalna razsežnost „analiza, razširjanje in vrednotenje rezultatov projektov prek 
notranjih in zunanjih dejavnosti“.  Na podlagi navedenega predlaga Komisija tri sklope
programa: „spomin in evropsko državljanstvo“, „demokratično delovanje in državljanska 
udeležba“ ter vrednotenje“.

Predlog je treba zlasti obravnavati v okviru demokratičnih načel iz členov 10 in 11 Pogodbe o 
Evropski uniji1, ne da bi pri tem nadomestili posebne dialoge z državljani, zainteresiranimi 
stranmi in interesnimi skupinami. Komisija želi dejavnosti iz tega programa tudi veliko bolj 
povezati s konkretnim oblikovanjem politik. Program predvideva financiranje prek donacij za 
poslovanje in donacij za ukrepe, ki se bodo dodeljevale na podlagi odprtih razpisov za 
zbiranje predlogov, ter, če je primerno, prek pogodb o storitvah, ki se bodo dodeljevale na 
podlagi povabil k oddaji ponudb. Za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programa je 
predvidena uporaba obstoječe izvajalske agencije. Predlagani finančni okvir je 229 milijonov 
EUR v tekočih cenah2.

Ocena in predlogi sprememb

Odbor za kulturo in izobraževanje je Odbor za pravne zadeve zaprosil za mnenje o ustreznosti 
pravne podlage, ki jo je Komisija izbrala za program (člen 352 PDEU). Odbor za pravne 
zadeve je na seji dne 27. marca 2012 odločil, da za pravno podlago programa priporoči člena 
167 in 352 PDEU. Posledično so v osnutku tega mnenja predlogi sprememb v skladu z 
                                               
1 Zlasti da ima vsak državljan pravico, da sodeluje v demokratičnem življenju Unije, pa tudi da morajo 
institucije sprejemati odločitve karseda pregledno in blizu državljanov, da dajejo državljanom in predstavniškim 
združenjem možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije, ter vzdrževati 
odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo.
2 Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 
2007–2013 ima finančni okvir 215 milijonov EUR (L 378/36 z dne 27.12 2006).
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rednim zakonodajnim postopkom.

Namen predlogov sprememb je v glavnem dopolniti predlog Komisije z elementi, ki bi najbrž
potrebovali poseben poudarek, na primer pomen skupnih projektov večjega števila 
zainteresiranih strani, manjši projekti, mreženja, načelo geografske raznolikosti in potreba, da 
se dosežejo težko dosegljive skupine.

Dodatni predlogi sprememb zadevajo finančne in upravne vidike izvajanja programa, izrecno 
navajajo, da program ne nadomešča posebnih horizontalnih dialogov, za katere se lahko 
uporabijo upravni proračuni Komisije, ter črtajo dejavnosti celostnega obveščanja o političnih 
prednostnih nalogah Evropske unije iz obsega tega programa, saj bi bilo treba omejena 
sredstva, kolikor je mogoče, usmeriti v pobude „od spodaj navzgor“.  

V podobnem duhu in skladno s kritikami o „dogodkih Unije na visoki ravni“ v ocenah 
sedanjega programa, se besedilo, ki se nanaša na dejavnosti na „ravni Unije“, nadomesti z 
besedilom „dejavnosti, ki se izvajajo na nadnacionalni ravni ali imajo jasno evropsko 
razsežnost“. Takšna ubeseditev naj bi puščala odprte vse možnosti, tudi nacionalne in lokalne 
ukrepe, če je primerno, pa tudi nekatere dogodke na ravni Unije.

Drugi predlogi sprememb širijo obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ali, v primeru 
sklopa o spominu, natančneje določajo namen ukrepov. Kar se tiče povezave z evropsko 
politično agendo, se predlaga, da se takim ukrepom posveti posebna pozornost, vendar se jih 
ne obravnava prednostno, kot predlaga Komisija.

Kazalniki napredka so bili črtani iz obsega v členih, ki opredeljujejo cilje programa. 
Primerneje bi bilo, da se taki kazalniki obravnavajo v prilogi k predlogu. Poleg tega jih je 
težko opredeliti na stopnji, ko še ni jasno, koliko sredstev bo na voljo. Odbor bi moral preučiti 
tudi možnost, da se v prilogi za posamezne sklope programa navedejo okvirni deleži 
skupnega proračuna.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj Unije in držav članic je, da s 
strategijo Evropa 2020 zagotovijo rast, 

črtano
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zaposlovanje, produktivnost in socialno 
kohezijo za prihajajoče desetletje.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Biti evropski državljan z uveljavljenimi 
pravicami ima objektivno gledano jasno 
dodano vrednost, vendar Unija ni vedno 
učinkovita pri izpostavljanju povezave 
med reševanjem širokega razpona 
gospodarskih in družbenih težav ter 
politikami Unije. Zato prepričljivi dosežki 
v smislu miru in stabilnosti v Evropi, 
dolgoročne trajnostne rasti, stabilnih cen, 
učinkovite zaščite potrošnikov in okolja 
ter spodbujanja temeljnih pravic niso 
vedno vodili do močnega občutka 
pripadnosti državljanov Uniji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi Evropo približali državljanom in 
jim omogočili polno sodelovanje pri 
grajenju še bolj povezane Unije, so 
potrebni najrazličnejši ukrepi in usklajena 
prizadevanja prek nadnacionalnih 
dejavnosti in dejavnosti na ravni Unije. 
Evropska državljanska pobuda zagotavlja 
edinstveno priložnost, ki državljanom 
omogoča neposredno sodelovanje pri 

(4) V skladu s členom 10(3) Pogodbe o 
Evropski uniji ima vsak državljan pravico 
sodelovati v demokratičnem življenju 
Evropske unije. Da bi Evropo približali 
državljanom in jim omogočili polno 
sodelovanje pri grajenju še bolj povezane 
Unije, so potrebni najrazličnejši 
participativni ukrepi in usklajena 
prizadevanja prek dejavnosti, ki se izvajajo 
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razvoju zakonodaje EU. na nadnacionalni ravni ali imajo jasno 
evropsko razsežnost. Evropska 
državljanska pobuda zagotavlja edinstveno 
novo priložnost, ki državljanom omogoča 
neposredno sodelovanje pri razvoju 
zakonodaje EU.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vmesno poročilo o oceni, javno spletno 
posvetovanje in zaporedni posvetovalni 
srečanji z zainteresiranimi stranmi so 
potrdili, da se novi program zdi pomemben 
organizacijam civilne družbe in 
sodelujočim posameznikom in da ga je 
treba uvesti, da bo učinkoval na 
organizacijsko raven v smislu krepitve 
zmogljivosti, na osebni ravni pa v smislu 
večjega zanimanja za zadeve Unije.

(6) Vmesno poročilo o oceni, javno spletno 
posvetovanje in zaporedni posvetovalni 
srečanji z zainteresiranimi stranmi so 
potrdili, da se novi program zdi pomemben 
organizacijam civilne družbe in 
sodelujočim posameznikom in da ga je 
treba uvesti, da bo učinkoval na 
organizacijsko raven v smislu krepitve 
zmogljivosti, na osebni ravni pa v smislu 
večjega zanimanja za zadeve Unije in 
dejavnega sodelovanja pri njih.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Te sinergije se lahko dosežejo tudi z 
uporabo ustreznih upravnih proračunov 
različnih generalnih direktoratov 
Komisije, namenjenih javnemu 
sodelovanju, dialogu in partnerstvu za 
izvajanje členov 10 in 11 Pogodbe o 
Evropski uniji.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za krepitev vseh vidikov javnega 
življenja mora novi program zajeti širok 
razpon različnih ukrepov in med drugim 
vključevati srečanja državljanov, kontakte 
in razprave o državljanskih vprašanjih, 
dogodke na ravni Unije, pobude za 
refleksijo o ključnih trenutkih evropske 
zgodovine, pobude za večjo ozaveščenost o 
institucijah Unije in njihovem delovanju ter 
razprave o vprašanjih evropskih politik.

(8) Novi program mora zajeti širok razpon 
različnih ukrepov in med drugim 
vključevati srečanja državljanov, kontakte 
in razprave o državljanskih vprašanjih, 
pobude za refleksijo o ključnih trenutkih 
evropske zgodovine, pobude za večjo 
ozaveščenost o institucijah Unije in 
njihovem delovanju ter razprave o 
vprašanjih evropskih politik, mreženja in 
skupni projekti večjega števila 
zainteresiranih strani.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Horizontalna razsežnost programa mora 
zagotavljati vrednotenje in prenosljivost 
rezultatov za močnejši učinek in 
dolgoročno trajnost. V ta namen je treba 
začete dejavnosti jasno povezati z 
evropsko politično agendo, ustrezno pa 
mora biti tudi obveščanje o njih.

(9) Horizontalna razsežnost programa mora 
zagotavljati vrednotenje in prenosljivost 
rezultatov za močnejši učinek in 
dolgoročno trajnost, med drugim prek 
mreženja, platform za izmenjavo 
informacij ali izmenjav znanja in 
najboljše prakse, vključno s specifičnimi 
metodami, kot so širitev uporabe 
informacijskih tehnologij, podatkovnih 
zbirk in družbenih medijev.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Učinek programa se lahko okrepi s 
podporo dejavnostim, ki so jasno 
povezane z evropsko politično agendo, ki 
krepijo udeležbo državljanov v procesu 
odločanja Unije in spodbujajo kulturo 
državljanske udeležbe.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Posebno pozornost je treba nameniti 
uravnoteženemu vključevanju državljanov 
in organizacij civilne družbe iz vseh držav 
članic v nadnacionalne projekte in 
dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati 
večjezično naravo EU.

(10) Posebno pozornost je treba nameniti 
uravnoteženemu vključevanju in 
sodelovanju državljanov in organizacij 
civilne družbe iz vseh držav članic v 
projektih in dejavnostih, pri čemer je treba 
upoštevati jezikovno in geografsko 
raznolikost Unije in potrebo po 
vključevanju težko dosegljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prednost glede donacij bodo imeli 
projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki 
bodo neposredno povezani s politikami EU 
s ciljem sodelovanja pri oblikovanju 

(16) Posebna pozornost glede donacij bo
posvečena projektom z močnim učinkom, 
zlasti tistim, ki bodo neposredno povezani 
s politikami Unije in bodo imeli 
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politične agende EU. Poleg tega je treba 
program v skladu z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja še bolj 
poenostaviti z uporabo pavšalnih zneskov, 
financiranja s pavšalnimi stopnjami in 
financiranja po stroških na enoto.

participativni učinek na oblikovanje
politične agende Unije. Poleg tega je treba 
program v skladu z načelom dobrega
finančnega poslovodenja še bolj 
poenostaviti, tako da bo mogoče vanj 
vključiti tudi manjše projekte in težko 
dosegljive skupine, med drugim z uporabo 
pavšalnih zneskov, financiranja s 
pavšalnimi stopnjami in financiranja po 
stroških na enoto. V okviru omejitev 
finančne uredbe bi bilo treba obravnavati 
možnost vključitve prostovoljnega dela kot 
sofinanciranja, vnaprejšnjega 
financiranja projektov, znižanja pragov in 
obsega sofinanciranja, dvostopenjskih 
vlog za projekt in večji razpon rokov, če je 
primerno.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. večja ozaveščenost o spominu,
zgodovini Unije, njeni identiteti in 
namenu s spodbujanjem razprave, 
refleksije in mreženja.

1. ozaveščanje o spominu in zgodovini 
Unije ter novejši evropski zgodovini za 
spodbujanje strpnosti, medsebojnega 
razumevanja, skupne identitete, vrednot in
ciljev s spodbujanjem razprave, refleksije 
in mreženja;

Napredek se bo meril po številu 
neposredno in posredno doseženih 
upravičencev, kakovosti projektov ter 
deležu prijaviteljev, ki se prijavijo prvič.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. spodbujanje demokratične in 
državljanske udeležbe državljanov na 
ravni Unije z razvojem njihovega 
razumevanja postopka oblikovanja politik 
Unije in spodbujanjem priložnosti za 
družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo 
na ravni Unije.

2. spodbujanje in krepitev udeležbe 
državljanov v procesu odločanja Unije ter 
pri spodbujanju kulture državljanske 
udeležbe, vključno z razvojem novih 
demokratičnih postopkov in instrumentov.

Napredek se bo meril po številu 
neposredno in posredno doseženih 
upravičencev, pogledu upravičencev na 
EU in njene institucije, kakovosti 
projektov ter deležu prijaviteljev, ki se 
prijavijo prvič.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– srečanja državljanov, partnerstva med 
mesti,

– srečanja in okrogle mize državljanov, 
partnerstva med mesti ter skupni projekti 
lokalnih organov, civilne družbe in drugih 
lokalnih akterjev,

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vzpostavljanje in delovanje 
nadnacionalnih partnerstev in mrež,

– vzpostavljanje in delovanje 
nadnacionalnih partnerstev in mrež,
sodelovanje med raznovrstnimi 
organizacijami in dialog med civilno 
družbo ter institucijami Unije,

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– grajenje skupnosti in razprave o 
državljanskih vprašanjih, ki temeljijo na 
uporabi IKT in/ali družbenih medijev,

– grajenje skupnosti in razprave o 
državljanskih vprašanjih, ki temeljijo med 
drugim na uporabi IKT in/ali družbenih 
medijev,

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dogodki na ravni Unije, črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razprave/študije in posredovanje o 
ključnih trenutkih evropske zgodovine, 
zlasti za ohranjanje spomina na zločine 
nacizma in stalinizma,

– razprave/študije in posredovanje o 
ključnih trenutkih evropske zgodovine in 
evropskega povezovanja, med drugim za
ohranjanje spomina na zločine nacizma in 
stalinizma ter spodbujanje strpnosti in 
medsebojnega razumevanja,

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– refleksija/razprave o skupnih vrednotah, – refleksija/razprave o skupnih vrednotah
in identiteti,

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razprave/študije o prihodnosti Unije,

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razprave, študije in javnomnenjske 
raziskave o vprašanjih, ki neposredno 
vplivajo na življenja državljanov,

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pobude za večjo ozaveščenost o 
institucijah EU in njihovem delovanju,

– pobude za večjo ozaveščenost in boljše 
razumevanje državljanov glede institucij
EU in njihovega delovanja ter za 
spodbujanje priložnosti za družbeno 
udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni 
Unije,

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ukrepi, ki izkoriščajo in nadalje 
vrednotijo rezultate podprtih pobud,

– dejavnosti ozaveščanja in obveščanja za 
izkoriščanje in nadaljnje vrednotenje 
rezultatov podprtih pobud, med drugim 
prek mreženja in platform za izmenjavo 
informacij ali izmenjav znanja in 
najboljše prakse,

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – alinea 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– študije o vprašanjih, povezanih z 
državljanstvom in državljansko udeležbo,

– razprava in študije o vprašanjih, 
povezanih z državljanstvom in 
državljansko udeležbo,

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program je odprt za vse zainteresirane 
strani, ki spodbujajo evropsko 
povezovanje, zlasti lokalne organe iz
organizacije, organizacije za raziskavo 
evropskih javnih politik (možganski trusti), 
skupine državljanov in druge organizacije 
civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter 
izobraževalne in raziskovalne institucije.

Program je odprt za vse zainteresirane 
strani, ki spodbujajo evropsko 
povezovanje, zlasti lokalne organe, 
nedržavne akterje in organizacije, 
organizacije in institucije za raziskavo 
evropskih javnih politik (možganski trusti), 
skupine državljanov, druge organizacije 
civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter 
izobraževalne in raziskovalne institucije.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Viri, dodeljeni za dejavnosti obveščanja 
v skladu s to uredbo, prispevajo tudi h 

črtano
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kritju celostnega obveščanja o političnih 
prednostnih nalogah Evropske unije, 
kolikor so povezani s splošnimi cilji te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo 
refleksijo o skupnih vrednotah v najširšem 
smislu in pri tem upoštevala raznovrstnost. 
Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki 
odražajo razloge totalitarnih režimov v 
moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar 
ne izključno, nacizma in stalinizma) ter 
spomin na njihove žrtve. Sklop mora 
zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge 
referenčne točke v nedavni evropski 
zgodovini. Zlasti bodo v njem prednostno 
obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost 
in spravo, da bi vključili mlajšo 
generacijo.

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo 
refleksijo o skupnih vrednotah v najširšem 
smislu in pri tem upošteval raznovrstnost. 
Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki 
odražajo razloge totalitarnih režimov v 
moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar 
ne izključno, nacizma in stalinizma) ter 
spomin na njihove žrtve. Sklop mora 
zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge 
referenčne točke in ključne trenutke v 
nedavni evropski zgodovini, pa tudi 
pomembne mejnike v evropskem 
povezovanju. Zlasti bodo v njem 
prednostno obravnavani ukrepi, ki 
spodbujajo strpnost, medsebojno 
razumevanje in spravo.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirno bo temu sklopu namenjenih 
približno 20 % vseh proračunskih 
sredstev, dodeljenih za ta program.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklop je opredeljen glede na možne 
projekte in pobude, ki se lahko začnejo v 
okviru njegovega razdelka, ne pa glede na 
vrsto organizacij civilne družbe ali 
akterjev, ki se lahko prijavijo. Sklop bo 
vseboval dejavnosti, ki zajemajo 
državljansko udeležbo v najširšem smislu, 
s posebnim poudarkom na metodah 
strukturiranja za dolgoročno trajnost. V 
njem bodo prednostno obravnavane 
pobude in projekti, ki so jasno povezani z 
evropsko politično agendo.

Sklop je opredeljen glede na možne 
projekte in pobude, ki se lahko začnejo v 
okviru njegovega razdelka, ne pa glede na 
vrsto organizacij civilne družbe ali 
akterjev, ki se lahko prijavijo. Sklop bo 
vseboval dejavnosti, ki zajemajo 
državljansko udeležbo v najširšem smislu, 
s posebnim poudarkom na metodah 
strukturiranja za dolgoročno trajnost. 
Potrebna pozornost bo namenjena 
pobudam in projektom, ki so jasno 
povezani z evropsko politično agendo, in 
tistim, ki vključujejo sodelovanje in 
mreženje med raznovrstnimi 
organizacijam, dialog med civilno družbo 
in institucijami Unije ter metode, ki se 
osredotočajo na državljane. Prizadeval si 
bo tudi za vključevanje težko dosegljivih 
skupin.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklop lahko zajema tudi projekte in 
pobude, ki razvijajo priložnosti za 
solidarnost, družbeno delovanje in 
prostovoljstvo na ravni Unije.

Sklop lahko zajema tudi projekte in 
pobude, ki razvijajo priložnosti za 
solidarnost in spodbujajo participativno 
demokracijo, družbeno delovanje, 
mreženje in prostovoljstvo.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirno bo temu sklopu namenjenih 
približno 70 % vseh proračunskih 
sredstev, dodeljenih za ta program.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ –
razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo 
najboljših praks, združevanje izkušenj med 
zainteresiranimi stranmi na lokalni in 
regionalni ravni, vključno z javnimi organi, 
ter za razvoj novih spretnosti, na primer z 
usposabljanjem. Slednje bi lahko 
vključevalo neposredno izmenjavo, 
usposabljanje za vodje usposabljanja, pa 
tudi npr. razvoj podatkovne zbirke 
organizacij/projektov, financiranih v 
okviru programa.

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ –
razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo 
najboljših praks, združevanje izkušenj in 
znanja med zainteresiranimi stranmi, tudi
na lokalni in regionalni ravni in vključno z 
javnimi organi, ter za razvoj novih 
spretnosti, na primer z usposabljanjem. 
Slednje bi lahko vključevalo neposredno 
izmenjavo in usposabljanje za vodje 
usposabljanja.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – naslov 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirno bo temu sklopu namenjenih 
približno 10 % vseh proračunskih 
sredstev, dodeljenih za ta program.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga – del 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednost glede donacij bodo na splošno 
imeli projekti z močnim učinkom, zlasti 
tisti, ki bodo neposredno povezani s 
politikami Unije s ciljem sodelovanja pri 
oblikovanju politične agende Unije.

Prednost glede donacij bodo na splošno 
imeli projekti z močnim učinkom, vključno 
z manjšimi projekti, in zlasti tisti, ki bodo 
povezani s sedanjimi politikami Evropske
unije in ki spodbujajo sodelovanje pri 
oblikovanju sedanje in prihodnje politične 
agende Unije.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga – del 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi ukrepi se bodo izvajali na 
nadnacionalni podlagi ali pa bodo morali 
imeti jasno evropsko razsežnost. 
Spodbujali bodo mobilnost državljanov in 
izmenjavo zamisli v Evropski uniji.

Vsi ukrepi se bodo izvajali na 
nadnacionalni podlagi ali pa bodo morali 
imeti jasno evropsko razsežnost. 
Spodbujali bodo sodelovanje državljanov 
in izmenjavo zamisli v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga – del 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mreženje in osredotočenost na 
multiplikativne učinke, vključno z uporabo 
najsodobnejših informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) in 
družbenih medijev, bosta pomembni 
prvini, ki se bosta odražali v vrstah 
dejavnosti in razponu sodelujočih 
organizacij. Močno se bodo spodbujali 
medsebojni stiki in sinergije med 
različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki 
sodelujejo v programu.

Mreženje in osredotočenost na 
multiplikativne učinke, vključno z uporabo 
najsodobnejših informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) in 
družbenih medijev, bosta pomembni 
prvini, ki se bosta odražali v vrstah 
dejavnosti in razponu sodelujočih 
organizacij. Močno se bodo spodbujali 
medsebojni stiki in sinergije med 
različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki 
sodelujejo v programu, ter sodelovanje 
težko dosegljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga – del 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifični cilj št. 1: večja ozaveščenost o 
spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti
in namenu s spodbujanjem razprave, 
refleksije in mreženja.

Specifični cilj št. 1: ozaveščanje o spominu 
in zgodovini Unije ter novejši evropski 
zgodovini za spodbujanje strpnosti, 
medsebojnega razumevanja, skupne 
identitete, vrednot in ciljev s spodbujanjem 
razprave, refleksije in mreženja;

Or. en
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga – del 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifični cilj št. 2: spodbujanje 
demokratične in državljanske udeležbe 
državljanov na ravni Unije z razvijanjem 
njihovega razumevanja procesa 
oblikovanja politik Unije ter 
spodbujanjem priložnosti za družbeno 
udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni 
Unije.

Specifični cilj št. 2: spodbujanje in krepitev
udeležbe državljanov v procesu odločanja
Unije ter pri spodbujanju kulture 
državljanske udeležbe, vključno z 
razvojem novih demokratičnih postopkov 
in instrumentov.

Or. en


