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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira je Komisija poudarila, da bi bilo treba 
nadaljevati program “Evropa za državljane” 2007–2013. V svojem prvem obdobju obstoja je 
ta program pokazal, da je treba poglobiti znanje državljanov o zgodovini in koreninah EU ter 
njihovo ozaveščenost o projektu EU. Pogodba o Evropski uniji je bila pomemben korak k 
približevanju Unije državljanom in spodbujanju čezmejne razprave o političnih vprašanjih EU 
(nova državljanska pobuda je samo del tega procesa). Komisija predlaga, da bi povečali 
zmogljivosti za udeležbo državljanov. Novi program bo gradil na analizi prednosti in 
pomanjkljivosti obstoječega programa. Prispeval naj bi k bolj pristnim razpravam o 
vprašanjih, ki zadevajo Unijo, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in prek široke palete 
organizacij, da bo mogoče doseči množice državljanov, ki sicer ne iščejo priložnosti, da bi 
vplivali na zadeve Unije ali sodelovali v njih.

Proračun

Predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predvideva, da naj bi za 
program „Evropa za državljane“ porabili 229 milijonov EUR v tekočih cenah, v primerjavi z 
215 milijoni EUR v trenutnem večletnem okviru. Poročevalka meni, da je to minimalni 
znesek (upoštevaje letno inflacijo), ki je potreben za uresničevanje tako pomembnih ciljev, 
kot sta evropsko državljanstvo in evropski spomin, v najboljšem primeru pa bi bilo treba ta 
proračun povečati za 5 do 10 %. Prepričana je, da bi morali že v zakonodajnem predlogu 
opredeliti, kako bo ta denar razdeljen med tri sklope programa. Prav tako bi bilo treba 
vključiti ustrezne sklice in varovalke, da bo zagotovljena večja prožnost in dostopnost 
programa za manjše skupine državljanov.

Cilji

Cilj programa je krepitev spomina in povečanje zmogljivosti za državljansko udeležbo na 
ravni Unije. Natančneje, program ima naslednje specifične cilje, ki se bodo izvajali z ukrepi 
na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo:

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

 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.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
predvidena v zakonodajnem predlogu, le 
okvirni predlog za zakonodajni organ in 
da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo 
dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki 
bo določala večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Obrazložitev

Zneskov v tematski pravni podlagi ni mogoče šteti za dokončne, dokler potekajo pogajanja o 
večletnem finančnem okviru, po načelu, da nič ni odločeno, dokler ni odločeno vse.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo 
Unija lahko uresničila svoje obstoječe 
politične prednostne naloge in nove 
naloge iz Lizbonske pogodbe ter se 
odzivala na nepredvidene dogodke; poziva 
Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem 
pristopom, jasno opredeli, katere od 
njegovih prednostnih političnih nalog ali 
projektov bi bilo mogoče kljub dokazani 
evropski dodani vrednosti povsem 
opustiti; poudarja, da bo mogoče za 
uresničevanje dogovorjenih ciljev, 
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obveznosti in načela solidarnosti Unije 
kljub povečanju sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 
5 % v primerjavi z letom 2013 nameniti le 
omejen finančni prispevek;
__________________________________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Obrazložitev

Parlament želi Svet pozvati, naj v primeru, da bo zmanjšal zneske v večletnem finančnem 
okviru, opredeli „negativne prednostne naloge“, kljub njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti in novim nalogam, ki jih mora Unija izvajati od začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe.

Predlog spremembe 3

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 državljanov 
in organizacij civilne družbe iz vseh držav 
članic v nadnacionalne projekte in 
dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati 
večjezično naravo EU. Sodelovanje v 
programu bi bilo treba omogočiti zlasti 
majhnim in srednje velikim projektom, 
namesto da se ga omeji na velike projekte, 
da bo zagotovljena večja prožnost in 
boljša dostopnost programa za državljane 
Unije. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti poenostavitvi upravnih in 
finančnih postopkov.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je povečati prožnost in dostopnost programa za evropske 
državljane in njihove skupine, pa tudi zmanjšati upravno breme.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta uredba za celotno obdobje trajanja 
programa določa finančni okvir, ki pomeni
prednostni referenčni okvir za proračunski 
organ v letnem proračunskem postopku v 
smislu točke [17] Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne XX/YY/201Y med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o sodelovanju v proračunskih 
zadevah, proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju.

(12) Ta uredba za celotno obdobje trajanja 
programa določa okvirna finančna 
sredstva, ki pomenijo finančni referenčni 
okvir za proračunski organ v letnem 
proračunskem postopku v smislu 
točke [17] Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne XX/YY/201Y med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o sodelovanju v proračunskih 
zadevah, proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 12(1).

Predlog spremembe 5

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 
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.

(16) Prednost glede donacij bodo imeli 
projekti z močnim učinkom, ne glede na 
njihovo velikost ali velikost proračuna, 
zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s 
politikami EU s ciljem sodelovanja pri 
oblikovanju 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.

Obrazložitev

Odločilni dejavnik pri dodeljevanju donacij ne bi smela biti velikost projekta ali upravičenca, 
temveč učinek v okviru promocije evropskega državljanstva.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program bo sestavljen iz naslednjih 
sklopov: (a) „spomin in evropsko 
državljanstvo“;

(b) „demokratično delovanje in 
državljanska udeležba“.

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni 
ukrepi za analizo, razširjanje in 
izkoriščanje rezultatov projekta (ukrepi 
„vrednotenja“).

1. Program bo sestavljen iz naslednjih 
sklopov: (a) „spomin in evropsko 
državljanstvo“;

(b) „demokratično delovanje in 
državljanska udeležba“.

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni 
ukrepi za analizo, razširjanje in 
izkoriščanje rezultatov projekta.

Obrazložitev

Izraz „valorisation“ v standardni angleščini ne pomeni nič.

Predlog spremembe 7

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, ne glede na njihovo velikost 
in s posebnim poudarkom na mlajši 
generaciji, 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.

Obrazložitev

Program ne bi smel biti omejen na velike projekte in združenja. Posebno pozornost bi bilo 
treba posvetiti mladim.

Predlog spremembe 8
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa 
znaša 229 milijonov EUR.

1. V smislu točke [17] 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne
XXX/YYY med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju finančna 
referenčna sredstva za izvajanje programa 
znašajo 229 milijonov EUR. Letna 
dodeljena sredstva odobri proračunski 
organ.

Obrazložitev

Poudarjanje vloge proračunskega organa.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Proračunski organ odobri 
razpoložljiva letna proračunska sredstva 
brez poseganja v določbe uredbe Sveta, ki 
opredeljuje večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020, in 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
xxx/201z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju.
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