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SHORT JUSTIFICATION

1. The Citizens for Europe programme to promote active citizenship constitutes a basic 
strategy for the European political process.

Under the programme the general public is encouraged to share in the task of shaping 
political opinion and the political will and thus to bring to the European political process 
an essential deliberative component which will generate inclusiveness and legitimacy.

A shared cultural, social and political task to be performed by the people of Europe will 
bring those people together and encourage the virtue of civic participation in public 
affairs.

Hence the Citizens for Europe programme will lead the way to a political model for 
cooperation between the general public and the EU institutions. Here too the political 
impetus will travel from the periphery to the centre and allowing the political will to be 
shaped by a cross-section of society will turn ordinary people into participants in the 
process of developing the European order, makes them be co-founders of that order and 
brings about the ideal conditions for a relationship between different cultural traditions 
and the establishment of a cosmopolitan law. Similarly, it will prevent European policy 
from being bureaucratically removed from the people of Europe.

2. Since it promotes relations between people from a number of interdependent 
communities, the Citizens for Europe programme promotes responsibility which requires 
more from an active citizen than a focus on his own material interests.

Sharing a task leads to a broader understanding regarding the objectives and the standards 
which are in the common interest. It encourages a conscious co-existence governed by the 
principles of equal rights and mutual respect. In each individual it develops a perception 
of the collective form of European life - one based on democratic values and human 
rights.

3. The programme will strengthen the consensus in an area in which social and cultural 
pluralism flourishes. Such a consensus cannot be generated solely by the EU institutions -
the involvement of the general public in a process of continuous communication is 
required.

Shaping the political will based on civil society gives support to the European justice 
project and will help it to cross borders and generations. It opens the way to a League of 
Peoples - this being the exemplary meaning of Europe, of the European Res Publica.

4. The strategic importance of the programmes lies in the fact that it promotes multiple 
forms of communication which provide a link between ordinary people and the EU 
institutions. The planned activities will make it clear to the participants how they are to 
view themselves in their capacity as members of a just, multifaceted, world-oriented
Europe.
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5. Civic activism generates a communication community which enriches the political 
decision-making method, reduces bureaucratic alienation and breaks the institutions' 
political monopoly. The outcome is an obvious increase in legitimacy and an open road 
leading to the success of new political beginnings and new founding moments in the 
process of European development.

The 'constitutional crisis' and the apprehension regarding enlargement make it clear that 
such a basis for participation is required in the public domain.

6. Through joint action and through dialogue, people identify the traditions which they wish 
to preserve, the common rules which they wish to establish and the kind of Europe in 
which they wish to live. By these means the political discourse gains both a moral and a 
pragmatic dimension: it plays a cautious game in building the future, it alters the scale of 
both the foundations and the objectives and it prepares the way for a more legitimate and 
more ambitious Europe.

7. Hence the programme basically deserves the rapporteur's support. In order to make it as 
effective as possible the rapporteur is proposing that all those who have a role to play in 
society (including the media) should be involved and hence be made protagonists. She 
points to the importance of sponsorship and voluntary work (which in many cases develop 
spontaneously and bring to prominence individuals who are disposed towards such 
activities), the importance of the role played by school communities (which are strategic 
centres for education, training and stable cooperation), the promotion of initiatives for 
teaching about democracy and providing information concerning the institutions' channels 
for political action, and the support of the public authorities which must naturally 
endeavour to ensure that the programme is a success.

The rapporteur is proposing to create a new heading entitled Training for Democracy, to 
be included under 'Active civil society in Europe'. The programme will be successful only 
if it serves to enlighten people and to prompt them to become involved in politics. A 
European way of life may be apprehended on the basis of the planned actions, but the role 
of governance must be understood as well.

The rapporteur also stresses the need for the section entitled 'Information and 
dissemination instruments' to be bolstered with a view to enhancing the role of the media 
in the programme. The latter will succeed only if it is backed up by comprehensive 
publicity which has a multiplier effect. The various actions require the broadest possible 
media coverage and will have to be advertised on television, in the press and on local 
radio.

The initiatives concerned with the teaching of democracy and with publicity require the 
budget to be increased by EUR 10 million (divided equally between those two categories 
of initiative). This added to the rapporteur's proposal would result in a total budget of 
EUR 300 million.

An effort must also be made to achieve administrative simplification on the grounds that 
bureaucracy is the enemy of the people. Somewhat doubtfully, the rapporteur has left 
intact the reference in the implementing provisions to advisory committees.
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8. A people's Europe must be built as a matter of urgency. There can be no 'Europe' without 
a link between the private and the public. This is the only way in which universal values 
of justice can be incorporated into a cosmopolitan society in which particular traditions 
still hold sway.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe1
Uvodna izjava 1

(1) Državljanstvo Unije mora biti temeljni 
status državljanov držav članic.

(1) Državljanstvo Unije, do katerega so 
upravičeni vsi državljani držav članic, 
predstavlja temeljni kamen evropskega 
političnega procesa.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Skupnost mora spodbujati evropske 
državljane, naj v celoti izkoristijo vse vidike 
državljanstva Evropske unije, kar je treba 
uveljavljati z ustreznim upoštevanjem 
subsidiarnosti.

(2) Institucije Evropske unije morajo brez 
poseganja v načelo subsidiarnosti podpirati 
dejavno, participativno, odgovorno in 
neodvisno državljanstvo, ki zmore 
spodbujati javne oblasti, poglabljati 
demokracijo in graditi prihodnost Evrope. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3

(3) Da bi državljani v celoti podprli
evropsko povezavo, je treba bolj poudariti 
njihove skupne vrednote, zgodovino in 
kulturo, ki so ključne prvine njihovega 
članstva v družbi, ustanovljeni na načelih 
svobode, demokracije in spoštovanja
človekovih pravic, pri tem pa spoštovati 
njihovo raznolikost.

(3) Da bi državljani začeli dejavno podpirati
evropsko povezavo, je treba spodbujati 
skupne kulturne, družbene in politične 
dejavnosti, v katerih se prepletajo 
zgodovinski spomin, kulturno izročilo in 
občutek pripadnosti širši skupnosti na 
podlagi vrednot demokracije in človekovih 
pravic.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 4

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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(4) Da bi se Evropa bolj približala svojim 
državljanom in da bi se državljani v celoti 
udejstvovali pri oblikovanju še tesneje 
povezane Evrope, je treba nagovoriti vse 
državljane in jih pritegniti v nadnacionalne
izmenjave in sodelovanje, ki prispevajo k 
oblikovanju občutka pripadnosti skupnim 
evropskim idealom. 

(4) Da bi zgradili Evropo državljanov, 
oblikovali evropsko javno mnenje in razvili 
svetovljansko identiteto, je treba na podlagi 
sodelovanja in dialoga podpirati 
komunikacijo med državljani z 
nadnacionalnimi dejavnostmi, ki razvijajo 
medsebojno spoštovanje in občutek
pripadnosti skupnim evropskim idealom. 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 5

(5) Evropski parlament je v svoji resoluciji z 
dne 15. aprila 1988  menil, da bi se bilo 
zaželeno bolj potruditi za pospeševanje 
vzpostavljanja stikov med državljani 
različnih držav članic, in navedel, da je 
posebna podpora, ki jo Evropska unija 
namenja oblikovanju partnerstev med 
občinami v različnih državah članicah, 
racionalna in zaželena.

(5) Evropski parlament je v svoji resoluciji z 
dne 15. aprila 1988 preučil strateški pomen, 
ki ga ima pospeševanje vzpostavljanja 
stikov med državljani različnih držav članic, 
in navedel, da je posebna podpora, ki jo 
Evropska unija namenja oblikovanju 
partnerstev med občinami v teh državah 
članicah, racionalna in zaželena.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Listina o temeljnih pravicah pripisuje 
osrednji pomen participativnemu 
državljanstvu, ki je sposobno sodelovati z 
institucijami in ustvarja pripadnost in 
legitimnost.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 7

(7) Svet je s svojim sklepom z dne 26. 
januarja 2004  vzpostavil akcijski program 
Skupnosti za spodbujanje dejavnega 
evropskega državljanstva (državljanska 
udeležba), ki je potrdil potrebo po 
spodbujanju trajnostnega dialoga z 
organizacijami civilne družbe in občinami
ter po podpori dejavnemu udejstvovanju
državljanov. 

(7) Svet je s svojim sklepom z dne 26. 
januarja 2004  vzpostavil akcijski program 
Skupnosti za spodbujanje dejavnega 
evropskega državljanstva (državljanska 
udeležba), ki je potrdil potrebo po 
spodbujanju trajnostnega dialoga z 
občinami, organizacijami civilne družbe in 
državljani nasploh. Evropski parlament v 
svoji resoluciji o političnih izzivih in 
proračunskih sredstvih za obdobje 2007-
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2013 tudi ugotavlja, da program udeležbe 
državljanov ostaja prednostna naloga, ki 
naj bi Evropo svojim državljanom približala 
s procesom od spodaj navzgor.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 8

(8) Organizacije civilne družbe na evropski, 
nacionalni in regionalni ravni so pomembni 
posredniki pri nagovarjanju državljanov. 
Zato je treba spodbuditi njihovo 
nadnacionalno sodelovanje. 

(8) Organizacije civilne družbe na evropski, 
nacionalni in regionalni ravni so pomembni 
centri za mobilizacijo državljanov. Zato je 
treba spodbuditi njihovo nadnacionalno 
sodelovanje. 

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 9

(9) Raziskovalne organizacije evropske 
javne politike lahko s svojimi zamislimi in 
razmislekom dajo snov za razpravo na 
evropski ravni. Zagotovijo lahko tudi
povezavo med evropskimi institucijami in 
državljani in jih je torej treba podpreti.

(9) Raziskovalne organizacije evropske 
javne politike lahko s svojimi zamislimi in 
razmislekom dajo snov za razpravo na 
evropski ravni. V neformalnih krogih 
pripomorejo k oblikovanju javnega mnenja 
in lahko zagotovijo povezavo med 
evropskimi institucijami in državljani, zato
jih je treba podpreti in spodbujati 
povezovanje njihovega dela.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 10

(10) Posebno pozornost je treba nameniti 
uravnoteženemu vključevanju državljanov 
in organizacij civilne družbe iz vseh držav 
članic v nadnacionalne projekte in 
dejavnosti.

(10) Program mora spoštovati načelo 
uravnoteženega vključevanja državljanov in 
organizacij civilne družbe iz vseh držav 
članic v nadnacionalne projekte in 
dejavnosti.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 11

(11) Države kandidatke in države EFTE, ki 
so podpisnice Sporazuma EGP, se v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi z njimi, priznavajo 
za morebitne udeleženke v programih 
Skupnosti. 

(11) Države kandidatke in države EFTE, ki 
so podpisnice Sporazuma EGP, se v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi z njimi, lahko prosto 
udeležujejo programov Skupnosti. 
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Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 12

(12) Evropski svet je na zasedanju v Solunu 
dne 19. in 20. julija 2003 sprejel „Solunsko 
agendo za Zahodni Balkan: bližanje 
evropski povezavi“, ki vabi države 
Zahodnega Balkana k sodelovanju v 
programih in agencijah Skupnosti; zato je 
treba države Zahodnega Balkana priznati za 
morebitne udeleženke v programih 
Skupnosti.

(12) Evropski svet je na zasedanju v Solunu 
dne 19. in 20. julija 2003 sprejel „Solunsko 
agendo za Zahodni Balkan: bližanje 
evropski povezavi“, ki vabi države 
Zahodnega Balkana k sodelovanju v 
programih in agencijah Skupnosti; zato je 
treba državam Zahodnega Balkana dopustiti 
morebitno udeležbo v programih Skupnosti.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 13

(13) Program je treba v sodelovanju s 
Komisijo in državami članicami redno 
spremljati in ocenjevati ter tako omogočiti 
prilagoditve, zlasti v zvezi s prednostnimi 
nalogami za izvajanje ukrepov.

(13) Program je treba v sodelovanju s 
Komisijo in državami članicami redno 
spremljati in neodvisno ocenjevati ter tako 
omogočiti prilagoditve, ki so potrebne za 
nemoteno izvajanje ukrepov.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 17

(17) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo uresničiti ciljev programa 
„Državljani za Evropo“ in jih je torej zaradi 
nadnacionalne in večstranske narave 
dejavnosti in ukrepov programa laže 
uresničiti na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta sklep ne presega tega, kar je 
potrebno za uresničitev teh ciljev.

(17) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo uresničiti ciljev programa 
„Državljani za Evropo“ in jih je torej zaradi 
nadnacionalne in "multipolarne" narave 
dejavnosti in ukrepov programa laže 
uresničiti na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta sklep ne presega tega, kar je 
potrebno za uresničitev teh ciljev.

Predlog spremembe 15
Člen 1, odstavek 2

2. Program ima naslednje splošne cilje: 2. Program ima naslednje splošne cilje:
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- dati državljanom priložnost za medsebojne 
stike in udeležbo pri gradnji še tesneje 
povezane Evrope, ki jo njena kulturna 
raznolikost združuje in bogati;

- spodbuditi državljane k navezavi 
medsebojnih stikov in udeležbi pri gradnji 
pluralne, pravične, demokratične in 
Evrope, ki je odprta svetu;

- oblikovati evropsko identiteto, ki temeljijo
na prepoznanih skupnih vrednotah, 
zgodovini in kulturi;

- razvijati postnacionalno evropsko 
identiteto, ki temelji na politični skupnosti s 
skupnimi demokratičnimi vrednotami in 
človekovimi pravicami ter na zgodovinski 
in kulturni pluralnosti nacionalnih tradicij;

- povečati medsebojno razumevanje med 
evropskimi državljani, ki s spoštovanjem in 
praznovanjem kulturne raznolikosti 
prispevajo k medkulturnemu dialogu.

- vključiti dejavnosti državljanov v evropski 
politični proces povezovanja in širitve s 
spodbujanjem dialoga, medsebojnega 
razumevanja in občutka za skupni interes 
evropskih državljanov;
- prispevati k oblikovanju evropskega 
javnega mnenja na podlagi participativne 
civilne družbe, ki je sposobna navezovati 
stike z institucijami in evropskemu projektu 
zagotoviti uspeh.

Predlog spremembe 16
Člen 2

Program ima naslednje posebne cilje, ki se 
uresničujejo nadnacionalno:

Program ima naslednje posebne cilje, ki se 
uresničujejo nadnacionalno:

(a) povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po 
Evropi, da bodo delili in izmenjevali
izkušnje, mnenja in vrednote, se učili iz 
zgodovine in gradili za prihodnost; 

(a) povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po 
Evropi, da bodo delili izkušnje in ideje,
oblikovali evropski način življenja in gradili 
za prihodnost; 

(b) s sodelovanjem med organizacijami 
civilne družbe na evropski ravni spodbuditi 
delovanje, razpravo in razmislek v zvezi z 
evropskim državljanstvom;  

(b) s sodelovanjem med organizacijami 
civilne družbe na evropski ravni spodbuditi 
delovanje, razpravo in razmislek v zvezi z 
evropskim državljanstvom in demokracijo;  

(c) z uveljavljanjem in praznovanjem 
vrednot in dosežkov Evrope ter
ohranjanjem spomina na njeno zgodovino
dati državljanom otipljivejšo predstavo o 
Evropi;

(c) z uveljavljanjem in praznovanjem 
vrednot in dosežkov Evrope ter vnašanjem 
zgodovinskega spomina v skupno predstavo 
o prihodnosti dati državljanom otipljivejšo 
predstavo o Evropi;

(d) spodbujati uravnoteženo povezovanje 
državljanov in organizacij civilne družbe iz 
vseh držav članic ter tako prispevati k 
medkulturnemu dialogu in poudariti pomen 

(d) spodbujati uravnoteženo povezovanje 
državljanov in organizacij civilne družbe iz 
držav članic ter tako prispevati k 
medkulturnemu dialogu in oblikovati zavest 
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tako evropske raznolikosti kot enotnosti, pri 
tem pa posebno pozornost nameniti 
dejavnostim z državami članicami, ki so se 
nedavno pridružile Evropski uniji.

o Evropi, pri tem pa posebno pozornost 
nameniti dejavnostim z državami članicami, 
ki so se nedavno pridružile Evropski uniji.

Predlog spremembe 17
Člen 3, odstavek 1, pododstavek (b), alinea 3 a (novo)

- podpora pobudam za izobraževanje za 
demokracijo in državljanstvo.

Predlog spremembe 18
Člen 3, odstavek 1, pododstavek (c)

(c) Skupaj za Evropo, kamor sodijo: (c) Skupaj za Evropo, kamor sodijo:

- odmevne prireditve, kot so 
komemoracije, podelitev priznanj, 
vseevropske konference

- odmevne prireditve, kot so 
komemoracije, podelitev priznanj, 
umetniški dogodki, vseevropske 
konference

- študije, ankete in javnomnenjske 
raziskave

- študije, ankete in javnomnenjske 
raziskave

- orodja za informiranje in razširjanje 
informacij.

- orodja za informiranje in razširjanje 
informacij, vključno z oglaševanjem in 
mobilizacijo medijev.

Predlog spremembe 19
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

1a. Vsaka akcija mora podpirati tematsko 
multidisciplinarnost kot sredstvo za 
vključitev kar največjega števila 
državljanov.

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 2

2. Pri vsaki akciji ima lahko prednost
uravnoteženo vključevanje državljanov in 
organizacij civilne družbe iz vseh držav 
članic, kakor je predvideno s posebnim 
ciljem iz člena 2(4).

2. Vsaka akcija mora odražati
uravnoteženo vključevanje državljanov in 
organizacij civilne družbe iz vseh držav 
članic, kakor je predvideno s posebnim 
ciljem iz člena 2(4).
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Predlog spremembe 21
Člen 5

V programu lahko sodelujejo vse 
zainteresirane strani, ki spodbujajo dejavno 
evropsko državljanstvo, zlasti pa lokalne 
skupnosti, raziskovalne organizacije 
evropske javne politike (možganski trusti), 
skupine državljanov in druge organizacije 
civilne družbe, denimo nevladne 
organizacije, platforme, mreže, združenja 
in zveze, sindikati.

V programu lahko sodelujejo vse 
zainteresirane strani, ki spodbujajo dejavno 
evropsko državljanstvo, zlasti pa lokalne 
skupnosti, raziskovalne organizacije 
evropske javne politike (možganski trusti), 
pobude za prostovoljno delo in 
sponzoriranje, šole, skupine državljanov in 
druge organizacije civilne družbe, denimo 
nevladne organizacije, platforme, mreže, 
združenja in zveze, sindikati.

Program je odprt tudi za medije, ki 
objavljajo akcije, ki jih program 
predvideva.
Akcije programa (ki prihajajo od 
državljanov in so jim namenje) ne 
izključujejo, temveč celo zahtevajo 
podporo uradnih oblasti.

Predlog spremembe 22
Člen 9, odstavek 1

1. Komisija zagotovi medsebojno skladnost 
in dopolnjevanje med tem programom in 
instrumenti na drugih področjih delovanja 
Skupnosti, zlasti izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, kulture, športa, temeljnih 
pravic in svoboščin, socialnega 
vključevanja, enakosti med spoloma, boja 
proti diskriminaciji, raziskav in zunanjega 
delovanja Skupnosti, zlasti v okviru
evropske sosedske politike.

1. Komisija zagotovi medsebojno skladnost 
in dopolnjevanje med tem programom in 
instrumenti na drugih področjih delovanja 
Skupnosti, zlasti izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, kulture, športa, okolja, 
avdiovizualnega sektorja in medijev,
temeljnih pravic in svoboščin, socialnega 
vključevanja, enakosti med spoloma, boja 
proti diskriminaciji, znanstvenih raziskav 
in zunanjega delovanja Skupnosti, zlasti na 
ravni evropske sosedske politike.

Predlog spremembe 23
Člen 10, odstavek 1

1. Proračunska sredstva za izvedbo tega 
programa za obdobje, navedeno v členu 1, 

1. Proračunska sredstva za izvedbo tega 
programa za obdobje, navedeno v členu 1, 
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znašajo 235 milijonov eurov. znašajo 300 milijonov eurov.

Predlog spremembe 24
Člen 11, odstavek 1

1. Po določilih člena 176(2) Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 
lahko Komisija v skladu z značilnostmi 
upravičencev in naravo akcij odloči, da bo 
upravičence oprostila preverjanja 
strokovne usposobljenosti in kvalifikacij, 
ki se zahtevajo za dokončanje 
predlaganega akcijskega ali delovnega 
programa.

1. Po določilih člena 176(2) Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 
lahko Komisija v skladu z značilnostmi 
upravičencev, naravo akcij in ob jasnih 
okoliščinah upravičence oprosti
preverjanja strokovne usposobljenosti in 
kvalifikacij, ki so načeloma potrebne za 
dokončanje predlaganega akcijskega ali 
delovnega programa.

Predlog spremembe 25
Člen 11, odstavek 5

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.

Predlog spremembe 26
Člen 12, odstavek 1

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.

Predlog spremembe 27
Člen 12, odstavek 4

4. Če upravičenec ne upošteva časovnih 
rokov ali če izvajanje akcije le delno 
upraviči dodeljeno finančno pomoč, 
Komisija od upravičenca zahteva, da v 
postavljenem roku predloži svoje stališče. 
Če odgovor upravičenca ni zadovoljiv, 
lahko Komisija prekliče preostanek finačne 
pomoči in zahteva vračilo že plačanih 
zneskov.

4. Če upravičenec ne upošteva časovnih 
rokov ali če izvajanje akcije le delno 
upraviči dodeljeno finančno pomoč, 
Komisija od upravičenca zahteva, da v 
postavljenem roku predloži svojo 
obrazložitev. Če odgovor upravičenca ni 
zadovoljiv, lahko Komisija prekliče 
preostanek finačne pomoči in zahteva 
vračilo že plačanih zneskov.
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Predlog spremembe 28
Člen 14

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.

Predlog spremembe 29
Priloga, del I, akcija 1, odstavek 2

Ta ukrep je usmerjen v dejavnosti, ki 
zajemajo ali spodbujajo neposredne 
izmenjave med evropskimi državljani z 
njihovo udeležbo pri partnerstvu med mesti.
Te dejavnosti so lahko enkratne ali pilotne, 
lahko pa prevzamejo obliko strukturiranih 
večletnih večpartnerskih sporazumov, ki so 
natančneje načrtovani in zajemajo vrsto 
dejavnosti, od srečanj državljanov do 
posebnih konferenc in seminarjev na temo 
splošnega interesa, vključno z njimi 
povezanimi publikacijami, ki potekajo v 
okviru dejavnosti partnerstva med mesti. Ta 
ukrep bo dejavno pomagal okrepiti 
medsebojno poznavanje in razumevanje med 
državljani in kulturami.

Ta ukrep je usmerjen v dejavnosti, ki 
zajemajo ali spodbujajo neposredne 
izmenjave med evropskimi državljani z 
njihovo udeležbo pri partnerstvu med mesti.
Te dejavnosti so lahko enkratne ali pilotne, 
lahko pa prevzamejo obliko strukturiranih 
večletnih večpartnerskih sporazumov, ki so 
natančneje načrtovani in zajemajo vrsto 
dejavnosti, od srečanj državljanov do 
posebnih konferenc in seminarjev na temo 
splošnega interesa, vključno z njimi 
povezanimi publikacijami, ki potekajo v 
okviru dejavnosti partnerstva med mesti.
Partnerstvo med mesti na evropski ravni ne 
sme zmanjševati strateškega pomena 
odnosov med sosednimi mesti tik ob meji, ki 
že sama po sebi ponujajo možnost za 
intenzivnejšo in bolj sistematično 
komunikacijo. Ta ukrep bo dejavno 
pomagal okrepiti medsebojno poznavanje in 
razumevanje med državljani in kulturami.
Ta ukrep državljane prek njihovih mest in 
regij postavlja v vlogo protagonistov 
evropskega procesa, združuje zanesljive 
metode njihovih tradicionalnih 
medsosedskih odnosov in jih vnaša v 
oblikovanje skupnega interesa.

Predlog spremembe 30
Priloga, del I, akcija 1, odstavek 3

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.

Predlog spremembe 31
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Priloga, del I, akcija 1, odstavek 4

Ta ukrep bo podprl razne nadnacionalne in 
medsektorske projekte, v katerih so 
državljani neposredno udeleženi. Takšni 
projekti se bodo po obsegu in velikosti 
prilagajali dogajanju v družbi in z 
inovativnim pristopom raziskovali možne 
odzive na ugotovljene potrebe. Spodbuja se 
uporaba novih tehnologij, zlasti tehnologij 
informacijske družbe. Navedeni projekti
bodo pritegnili državljane z različnih 
družbenih področij, ki bodo skupaj delovali 
ali razpravljali o skupnih evropskih zadevah, 
ob tem pa širili medsebojno razumevanje in 
zavest o evropskem povezovanju. 

Ta ukrep podpira razne nadnacionalne in 
medsektorske projekte, v katerih so 
državljani neposredno udeleženi. Takšni 
projekti bodo pritegnili državljane z 
različnih družbenih področij, ki bodo skupaj 
delovali ali razpravljali o skupnih temah in 
problemih, ob tem pa širili medsebojno 
razumevanje in zavest o evropskem 
povezovanju. Državljani bodo tako razvili 
zavestno sobivanje prek dialoga, s pomočjo 
katerega bodo odločali o tradicijah, ki jih  
želijo ohraniti, o pravilih, ki jih želijo imeti, 
in o tem, v kakšni Evropi želijo živeti.
Namen tega ukrepa je vsestranska udeležba 
državljanov, ki bo dopolnjevala namensko 
udeležbo organizacij.

Predlog spremembe 32
Priloga, del I, akcija 1, odstavek 4 a (novo)

Spodbujalo se bo tako nove tehnologije 
(zlasti tehnologije informacijske družbe) 
kot tudi projekte državljanov, ki vključujejo 
sponzoriranje (umetnosti ali v humanitarne 
namene) ali prostovoljno delo, ki se v 
številnih primerih razvijeta spontano in pri 
katerih so državljani še posebej pripravljeni 
sodelovati. Naslednji pomemben ukrep je 
partnerstvo med šolami, ki ustvarja 
zanesljivo sistematično sodelovanje v 
strateških izobraževalnih centrih za 
državljanstvo in je povezana s pomembnimi 
"satelitskimi skupinami" kot starševska, 
akademska in športna združenja.

Predlog spremembe 33
Priloga, del I, akcija 1, odstavek 5 a (novo)

Projekti državljanov, ki so pogosto spontani 
in neorganizirani, uradne oblasti  pozivajo 
k  posebni podpori. Čeprav se program ne 
nanaša neposredno nanje, so uradni organi 
seveda zavezani k zagotovitvi njegovega 
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uspeha in morajo pri njegovem izvajanju 
sodelovati z državljani.

Predlog spremembe 34
Priloga, del I, akcija 2, odstavek 1

Organi, ki prinašajo nove zamisli in 
razmisleke o evropskih vprašanjih, so 
pomembni institucionalni sogovorniki in 
znajo predložiti neodvisna strateška 
medsektorska priporočila institucijam EU ...
Lotijo se lahko dejavnosti, ki dajejo snov 
predvsem razpravi o državljanstvu Evropske 
unije in o evropskih vrednotah in kulturi. S 
tem ukrepom se želi okrepiti institucionalno 
zmogljivost navedenih organizacij, ki so 
reprezentativne, zagotavljajo pravo evropsko 
dodano vrednost, lahko sprožijo pomemben 
multiplikativen učinek in so zmožne 
sodelovati z drugimi upravičenci tega 
programa. Pomembna prvina na tem 
področju je tudi krepitev vseevropskih mrež.
Donacije se lahko dodelijo na podlagi 
večletnega delovnega programa, ki poveže 
različne teme in dejavnosti.

Organi, ki prinašajo nove zamisli in 
razmisleke o evropskih vprašanjih, so 
pomembni institucionalni sogovorniki in 
znajo predložiti neodvisna strateška 
medsektorska priporočila institucijam EU ...
Lotijo se lahko dejavnosti, ki dajejo snov 
predvsem razpravi o državljanstvu Evropske 
unije in o evropskih vrednotah in kulturi. S 
tem ukrepom se želi okrepiti institucionalno 
zmogljivost navedenih organizacij, ki so 
reprezentativne, zagotavljajo pravo evropsko 
dodano vrednost, lahko sprožijo pomemben 
multiplikativen učinek in so zmožne 
sodelovati z drugimi upravičenci tega 
programa. Raziskovalne organizacije imajo 
velik pomen pri oblikovanju javnega 
mnenja na ravni neuradnih krogov.
Pomembna prvina na tem področju je tudi 
krepitev vseevropskih mrež. Donacije se 
lahko dodelijo na podlagi večletnega 
delovnega programa, ki poveže različne 
teme in dejavnosti.

Predlog spremembe 35
Priloga, del I, akcija 2, odstavek 2

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.

Predlog spremembe 36
Priloga, del I, akcija 2, odstavek 4

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.

Predlog spremembe 37
Priloga, del I, akcija 2, odstavek 5
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Organizacije civilne družbe, denimo 
nevladne organizacije, sindikati, zveze, 
možganski trusti itd., lahko z razpravami, 
publikacijami, javnim zagovarjanjem in 
drugimi konkretnimi nadnacionalnimi 
projekti pritegnejo državljane ali zastopajo 
njihove interese. Z uvajanjem evropske 
razsežnosti v svoje dejavnosti ali s 
snovanjem na njej bodo lahko organizacije 
civilne družbe povečale svojo zmogljivost in 
pritegnile širši krog ljudi. Neposredno 
sodelovanje med organizacijami civilne 
družbe iz različnih držav članic bo 
prispevalo k medsebojnemu razumevanju 
različnih kultur in stališč in k opredeljevanju 
skupnih težav in vrednot. Lahko je v obliki 
posamičnih projektov, medtem ko bo 
dolgoročnejši pristop zagotovil tudi trajnejši 
učinek in razvoj mrež in sinergij.

Organizacije civilne družbe, denimo 
nevladne organizacije, poklicna združenja, 
sindikati, zveze, možganski trusti itd., lahko 
z razpravami, publikacijami, javnim 
zagovarjanjem in drugimi konkretnimi 
nadnacionalnimi projekti pritegnejo 
državljane ali zastopajo njihove interese. Z 
uvajanjem evropske razsežnosti v svoje 
dejavnosti ali s snovanjem na njej bodo 
lahko organizacije civilne družbe povečale 
svojo zmogljivost in pritegnile širši krog 
ljudi. Neposredno sodelovanje med 
organizacijami civilne družbe iz različnih 
držav članic bo prispevalo k medsebojnemu 
razumevanju različnih kultur in stališč in k 
opredeljevanju skupnih težav in vrednot.
Organizacije civilne družbe so torej 
strateškega pomena v procesu udeležbe 
državljanov. Te organizacije predstavljajo 
idealno okolje za razvoj individualne 
percepcije skupnega interesa, so idealni 
sogovorniki za sodelovanje med družbo in 
javnimi oblastmi ter tisti, ki jim najbolje 
uspeva ustvarjanje družbene osnove, ki 
upravičuje evropski proces. Lahko je v 
obliki posamičnih projektov, medtem ko bo 
dolgoročnejši pristop zagotovil tudi trajnejši 
učinek in razvoj mrež in sinergij.

Predlog spremembe 38
Priloga, del I, akcija 2, naslov in odstavek 6 a (novo)

Podpora izobraževanju za demokracijo
Cilj tega ukrepa so posebne dejavnosti za 
oblikovanje politične kulture med 
državljani. Dejavno državljanstvo zahteva 
razumevanje demokratičnega sistema in 
poznavanje institucionalnih poti 
komuniciranja. Akcije, predvidene v 
programu, ustvarjajo "zavest o dogajanju v 
svetu", ki predpostavlja razumevanje vloge 
vladanja. Ta ukrep podpira vse pobude 
posameznikov in skupin, ki državljane 
vodijo k razpravljanju o evropskem 
političnem sistemu: konference, 
organizirane na pobudo družbenih 
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organizacij, na katere so povabljeni 
mnenjski voditelji; politične razprave med 
pravniki; pobude, ki vključujejo politično 
izobraževanje novinarjev (za izboljšanje 
kakovosti obveščanja glede politike); 
pobude za tekmovanja, vključno s 
simulacijo delovanja evropskih institucij, 
po vzoru že obstoječih "moot court" 
tekmovanj (simuliranih obravnav pravnih 
primerov) na področju evropskega prava. 

Predlog spremembe 39
Priloga, del I, akcija 3, odstavek 1

Ta ukrep bo podprl prireditve, ki jih 
organizira Evropska komisija ali nastanejo v 
sodelovanju z njo, ki so obsežne in 
odmevne, se znajo čustveno približati 
evropskim narodom, okrepiti njihov občutek 
pripadnosti isti skupnosti ter zavest o 
zgodovini, dosežkih in vrednotah Evropske 
unije, jih pritegniti v medkulturni dialog in 
prispevati k oblikovanju evropske identitete.

Ta ukrep bo podprl prireditve, ki jih 
organizira Evropska komisija ali nastanejo v 
sodelovanju z njo, ki so obsežne in 
odmevne, se znajo čustveno približati 
evropskim narodom, okrepiti njihov občutek 
pripadnosti isti skupnosti ter zavest o 
zgodovini, dosežkih in vrednotah Evropske 
unije, jih pritegniti v medkulturni dialog in 
prispevati k oblikovanju evropske identitete.
Sestavni del procesa povezovanja je tudi 
politika simbolov, ki povezuje praznovanja 
in spomin.

Predlog spremembe 40
Priloga, del I, akcija 3, odstavek 2

Te prireditve lahko obsegajo komemoracije 
v spomin na zgodovinske dogodke, slavnosti 
ob evropskih dosežkih, ozaveščanje glede 
posebnih vprašanj, vseevropske konference 
in podelitve nagrad, ki izpostavijo 
pomembne dosežke. Spodbuja se uporaba 
novih tehnologij, zlasti tehnologij 
informacijske družbe.

Te prireditve lahko obsegajo komemoracije 
v spomin na zgodovinske dogodke, slavnosti 
ob evropskih dosežkih, umetniške dogodke, 
vseevropske konference in podelitve nagrad, 
ki izpostavijo pomembne dosežke. 
Spodbuja se uporaba novih tehnologij, zlasti 
tehnologij informacijske družbe.

Predlog spremembe 41
Priloga, del I, akcija 3, odstavek 5

Ta predlog spremembe se nanaša samo na portugalsko različico besedila Komisije.



PA\588458SL.doc 19/19 PE 364.958v01-00

SL

Predlog spremembe 42
Priloga, del I, akcija 3, odstavek 5 a (novo)

Program bo uspešen le, če bo podprt z 
obširno oglaševalno kampanijo, v katero 
morajo biti vključeni mediji. Za dosego 
učinka, ki bo zares segel na vsa področja, je 
tu potrebno "oglaševanje oglaševanja". 
Ukrepi potrebujejo kar najširšo medijsko 
pokritost, saj je to edini način za dosego 
učinka velikega obsega in vzpostavitev 
odnosov na podlagi stikov med različnimi 
javnostmi. Namen ukrepa je zagotovitev 
podpore medijem (zlasti televiziji), tisku in 
lokalnim radijskim postajam, da bodo 
oglaševali akcije programa na podoben 
način kot poteka oglaševanje institucij. 
Evropske medijske mreže in lokalne 
radijske postaje je treba podpreti kot 
takšne.

Predlog spremembe43
Priloga, del II, odstavek 5

Povezovanje v mrežo in osredotočenost na 
multiplikativni učinek, vključno z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, bosta pomembni prvini in in se 
bosta odražali tako v vrstah dejavnosti kot 
razponu sodelujočih organizacij. Spodbujali 
se bodo medsebojni stiki in nastanek sinergij 
med različnimi vrstami zainteresiranih 
strani, ki sodelujejo v programu.

Povezovanje v mrežo in osredotočenost na 
multiplikativni učinek, vključno z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter dejavne udeležbe medijev 
nasploh, bosta pomembni prvini in in se 
bosta odražali tako v vrstah dejavnosti kot 
razponu sodelujočih organizacij. Spodbujali 
se bodo medsebojni stiki in nastanek sinergij 
med različnimi vrstami zainteresiranih 
strani, ki sodelujejo v programu.


