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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο θεσµικών, κοινωνικών και
πολιτικών σχέσεων, το οποίο εµπλουτίστηκε ακόµα περισσότερο στο πλαίσιο της
διευρυµένης Ευρώπης και θα συνεχίσει να εµπλουτίζεται µε τις προσεχείς διευρύνσεις. Οι
ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της διαδικασίας και η ενεργός συµµετοχή
τους έχει ουσιαστική σηµασία για την εξασφάλιση µιας δηµοκρατικής και ισορροπηµένης
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει µια παράδοξη κατάσταση: παρά
τις επιτυχίες και τα επιτεύγµατά της από την εποχή της δηµιουργίας της, οι ευρωπαίοι πολίτες
δείχνουν να κρατούν όλο και µεγαλύτερες αποστάσεις από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και
να δυσκολεύονται να ταυτιστούν µε τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το
χαµηλό επίπεδο συµµετοχής στις τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αποτελεί ένα πρόσφατο δείγµα του γεγονότος αυτού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει
αναγνωρίσει κατά καιρούς την ανάγκη να προσεγγίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσµικά
της όργανα τους πολίτες των κρατών µελών και έχει παροτρύνει τα θεσµικά όργανα να
προωθήσουν τη συµµετοχή των πολιτών στον δηµόσιο βίο και στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.
Η Επιτροπή έχει καθορίσει τρία διαφορετικά είδη επίλυσης του προβλήµατος αυτού, τα οποία
πρόκειται να εφαρµοστούν µέσω των διαφόρων πρωτοβουλιών της. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη
για καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και
καλύτερη επικοινωνία σχετικά µε τα ευρωπαϊκά ζητήµατα γενικότερα. ∆εύτερον, οι πολίτες
πρέπει να γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώµατά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωµάτων αυτών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 της
συνθήκης ΕΚ, καθώς και των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους δυνάµει του Χάρτη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης. Τρίτον, οι πολίτες πρέπει επίσης να έχουν επίγνωση
των καθηκόντων τους και να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, αναπτύσσοντας το αίσθηµα της ένταξής τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία και
της ευρωπαϊκής ταυτότητάς τους.
Στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι να ασχοληθεί µε το τρίτο προς επίλυση ζήτηµα. Η
πρόκληση της γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων συνδέεται στενά µε άλλη µια πρόκληση, η οποία αφορά την ενδυνάµωση της
συνοχής µεταξύ Ευρωπαίων, ιδιαίτερα ύστερα από την προσχώρηση δέκα νέων κρατών
µελών την 1η Μαΐου 2004. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι κοινές αξίες που αποτελούν τον
συνεκτικό ιστό των κοινωνιών µας σήµερα, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η
διαλλακτικότητα και η αλληλεγγύη, αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία από κάθε άλλη εποχή.
Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πρόγραµµα το οποίο να τοποθετεί τους πολίτες
στον πυρήνα, να τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους ως
ευρωπαίοι πολίτες και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για βελτίωση της συµµετοχής τους
στην οικοδόµηση της Ευρώπης. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία
µεταξύ πολιτών και των οργανώσεών τους από διάφορες χώρες, επιτρέποντάς τους να
συναντηθούν, να δράσουν µαζί και να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες σε ένα ευρωπαϊκό
περιβάλλον που υπερβαίνει την εθνική προσέγγιση, ενώ παράλληλα σέβεται την πολυµορφία
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τους. Η αµοιβαία κατανόηση, η αλληλεγγύη και το αίσθηµα ότι ανήκουν στην Ευρώπη
αποτελούν τους θεµέλιους λίθους για τη συµµετοχή των πολιτών.
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στην απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για την
προώθηση της συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (Συµµετοχή του πολίτη) που
εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται η νοµική βάση για τη χορήγηση επιδοτήσεων
µε σκοπό την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, για
περίοδο τριών ετών (2004–2006)1.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013»2,
προτείνεται η ανάπτυξη της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη ως βασική προτεραιότητα
κοινοτικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι µεταξύ άλλων αναγκαίο να γίνει πραγµατικότητα
η ιδιότητα του πολίτη, µέσα από την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού και της
πολυµορφίας, έτσι ώστε να καλύπτονται τοµείς που εµπλέκουν άµεσα τους ευρωπαίους
πολίτες στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιότητας
του πολίτη. Υπό το πρίσµα των όσων προαναφέρθηκαν και των αποτελεσµάτων των
δηµόσιων διαβουλεύσεων, αλλά και της εκ των προτέρων αξιολόγησης του µελλοντικού
νοµοθετικού µέσου, η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα νοµοθετική πρόταση ως µέρος των
προγραµµάτων νέας γενεάς για την περίοδο 2007-2013. Το προτεινόµενο πρόγραµµα αφενός
εξασφαλίζει τη συνέχεια ως προς το τρέχον πρόγραµµα συµµετοχής των πολιτών και
αφετέρου ανοίγει τον δρόµο για νέες δραστηριότητες, παρέχοντας µια σχετική ευελιξία έτσι
ώστε να είναι σε θέση να προσαρµοστεί στις µελλοντικές εξελίξεις.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

2.1.

∆ηµόσιες διαβουλεύσεις

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας πρότασης νέου προγράµµατος, διεξήχθησαν
εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε αντικείµενο τα προβλήµατα και τα θέµατα προς επίλυση, τους
στοχευόµενους χρήστες, τους βασικούς στόχους και τις δυνατές επιλογές προς εφαρµογή.
Από τον ∆εκέµβριο 2004 έως τον Φεβρουάριο 2005 οι πολίτες µπορούσαν να εκφράσουν τη
γνώµη τους σε απευθείας σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο· µε τη διαδικασία αυτή συγκεντρώθηκαν
περισσότερες από χίλιες απαντήσεις, µεταξύ των οποίων 700 προέρχονταν από οργανώσεις
και περίπου 300 από µεµονωµένους πολίτες. Στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2005 διοργανώθηκε
ένα συµβουλευτικό φόρουµ, µε περίπου 350 συµµετέχοντες που κάλυπταν όλο το φάσµα των
ενδιαφερόµενων µερών.
Από τις διαβουλεύσεις αυτές καταδείχθηκε σαφώς η ευρύτερη υποστήριξη προς ένα νέο
πρόγραµµα. Επίσης, µαζική υποστήριξη δόθηκε στη γενική προτεινόµενη προσέγγιση,
σύµφωνα µε την οποία το πρόγραµµα απευθύνεται τόσο άµεσα στους πολίτες όσο και στις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
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Η επιτυχία των σηµερινών δραστηριοτήτων, όπως η αδελφοποίηση πόλεων και οι επιδοτήσεις
λειτουργίας για τις οργανώσεις, τεκµηριώνεται από την έντονη υποστήριξη υπέρ της
συνέχισής τους. Οι κύριες επιδιωκόµενες καινοτοµίες ήταν τα πολυετή σχέδια, η ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ τοπικών σχεδίων σε διάφορα κράτη µέλη, η ανάπτυξη καινοτόµων
εταιρικών σχέσεων µε νέους εταίρους καθώς και η διοργάνωση σηµαντικών εκδηλώσεων στις
οποίες να συµµετέχουν οι πολίτες σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του διαπολιτισµικού
διαλόγου.
Τονίστηκαν διάφορες γενικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν την εφαρµογή του
προγράµµατος. Η διακρατική διάσταση θεωρήθηκε ουσιαστικής σηµασίας. Υπογραµµίστηκε
επίσης η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση των πολιτών των «παλαιών»,
των «νέων» και των µελλοντικών κρατών µελών. Η ανάπτυξη συνεργίας µεταξύ των
διαφόρων δραστηριοτήτων καθώς και η δικτύωση των διαφόρων κατηγοριών
ενδιαφερόµενων µερών κρίθηκε σηµαντική. Τέλος ζητήθηκε επίσης η καθιέρωση
διασυνδέσεων µεταξύ του παρόντος προγράµµατος και άλλων προγραµµάτων της Επιτροπής.
2.2.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε
σκοπό να στηριχθεί η πρόταση. Υπογραµµίζεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει
ανταπόκριση στην ανάγκη των πολιτών και των οργανώσεών τους για ένα πρόγραµµα που να
υποστηρίζει τις διακρατικές δραστηριότητες στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των
πολιτών στα κοινά. Τονίζεται ακόµα η συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος ως προς
άλλα προγράµµατα και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως εκείνα που
εφαρµόζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, τη Γενική ∆ιεύθυνση
Έρευνας και τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας.
3.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο γενικότερος στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος είναι να συµβάλει στα εξής:
–

να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις
και να συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µιας Ευρώπης ακόµα πιο προσιτής,
ενωµένης στο πλαίσιο της πολιτισµικής της πολυµορφίας και εµπλουτισµένης
µέσω αυτής·

–

να διαµορφώσει µια ευρωπαϊκή ταυτότητα, βασισµένη σε αναγνωρισµένες
κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισµό·

–

να βελτιώσει την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, µέσα
από τον σεβασµό και την ανάδειξη της πολιτισµικής πολυµορφίας,
συµβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισµικό διάλογο.

∆εδοµένης της σηµερινής κατάστασης και των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί, οι πλέον
ενδεικνυόµενοι ειδικοί στόχοι προς υλοποίηση σε διακρατική βάση είναι οι εξής:
–

EL

να διευκολύνει τις συναντήσεις µεταξύ ατόµων από τοπικές κοινότητες σε όλη
την Ευρώπη ώστε να µοιραστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίες, απόψεις και
αξίες, να αποκοµίσουν διδάγµατα από την ιστορία οικοδοµώντας έτσι το
µέλλον.
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Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει την άµεση συµµετοχή των πολιτών από όλη την Ευρώπη, τόσο
στις δραστηριότητες του προγράµµατος όσο και στη διαµόρφωση της έννοιας της
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ένας από τους αποτελεσµατικότερους τρόπους συµµετοχής είναι η
άµεση γνωριµία και επαφή µε άλλους πολιτισµούς σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την
ανταλλαγή, όπου οι άνθρωποι µπορούν να αποκοµίσουν γνώσεις από τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα και σε ενέργειες που συνδέονται µε την ουσία της Ευρώπης. Αυτή η διαπολιτισµική
ανταλλαγή θα συµβάλει στη βελτίωση της αµοιβαίας γνώσης του πολιτισµού και της ιστορίας
των λαών της Ευρώπης, προβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινή πολιτιστική
κληρονοµιά και ενισχύοντας τα θεµέλια του κοινού µας µέλλοντος.
–

να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληµατισµό που συνδέεται
µε τη συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, µέσω της συνεργασίας
µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η διακρατική συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκείνες οι πανευρωπαϊκές οργανώσεις που
εκπροσωπούν ευρύ φάσµα πολιτών µπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές,
δίνοντας φωνή στην Ευρώπη των πολιτών µέσα από διακρατικές και διατοµεακές ενέργειες,
από τη συζήτηση και τον προβληµατισµό όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
–

να καταστήσει την ιδέα της Ευρώπης πιο απτή για τους πολίτες της, µέσω της
προώθησης και της ανάδειξης των ευρωπαϊκών αξιών και των επιτευγµάτων,
και την παράλληλη διαφύλαξη της µνήµης του παρελθόντος της.

Υπάρχει ανάγκη για δραστηριότητες οι οποίες να έχουν ως στόχο το ευρύτερο δυνατό κοινό
από όλη την Ευρώπη, να διαρθρώνονται γύρω από κοινές ιδέες, αξίες ή επιτεύγµατα και να
αγγίζουν τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό Ευρωπαίων. Αυτές οι διευρωπαϊκές δραστηριότητες
αποσκοπούν στο να διαµορφώσουν το αίσθηµα των πολιτών ότι µοιράζονται κοινά
ευρωπαϊκά ιδεώδη, τα οποία συµπληρώνουν το υπάρχον αίσθηµα της εθνικής και
περιφερειακής ταυτότητας. Θα συµβάλουν στην προβολή της κοινής πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
–

να ενθαρρύνει την εξισορροπηµένη ένταξη των πολιτών και των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη µέλη, συµβάλλοντας στον
διαπολιτισµικό διάλογο και ταυτόχρονα προβάλλοντας την πολυµορφία και
την ενότητα της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες όπου
συµµετέχουν κράτη µέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Χωρίς την έντονη και πλήρη συµµετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών των νεώτερων κρατών µελών, η ανάπτυξη της Ευρώπης κινδυνεύει να µείνει
στάσιµη. Συνεπώς όλοι οι προηγούµενοι στόχοι πρέπει να λαµβάνουν υπόψη αυτόν τον
τελευταίο, ο οποίος θα επιδιωχθεί σε όλες τις δραστηριότητες του προγράµµατος. Η
διακρατική συνεργασία θα διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά τον στόχο αυτόν.
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4.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.1

Ενέργεια 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη

Αδελφοποίηση πόλεων
Το µέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άµεσες ανταλλαγές
µεταξύ ευρωπαίων πολιτών, µέσω της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης
πόλεων, συµπεριλαµβανοµένων συνεδρίων ή σεµιναρίων σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος,
παράλληλα µε τις σχετικές δηµοσιεύσεις, τα οποία διοργανώνονται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων αδελφοποίησης µιας πόλης. Αυτό το µέτρο θα συµβάλει ενεργά στην
ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης µεταξύ των πολιτών.
Σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης
Στο πλαίσιο αυτού του µέτρου θα υποστηριχθεί ποικιλία σχεδίων µε διακρατική και
διατοµεακή διάσταση και µε την άµεση συµµετοχή πολιτών. Η κλίµακα και η εµβέλεια αυτών
των σχεδίων θα εξαρτηθεί από τις κοινωνικές εξελίξεις, ενώ το αντικείµενό τους θα διερευνά,
µέσω καινοτόµων προσεγγίσεων, τους δυνατούς τρόπους κάλυψης των καθορισµένων
αναγκών. Τα σχέδια αυτά θα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, οι οποίοι θα
δράσουν µαζί ή θα συζητήσουν σχετικά µε κοινά ευρωπαϊκά ζητήµατα, έτσι ώστε να
αναπτυχθεί η αµοιβαία κατανόηση και να αυξηθεί η επίγνωση της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για να βελτιωθούν τα σχέδια των πολιτών είναι επίσης αναγκαίο
να σχεδιαστούν µέτρα στήριξης για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, για την
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ ενδιαφεροµένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών, και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, π.χ.
µέσω της επιµόρφωσης.
4.2.

Ενέργεια 2: Η ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη

∆ιαρθρωτική στήριξη στους ερευνητικούς οργανισµούς στον τοµέα των ευρωπαϊκών
δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)
Οι φορείς που διαµορφώνουν νέες ιδέες και προβληµατισµούς για τα ευρωπαϊκά θέµατα
αποτελούν σηµαντικούς συνοµιλητές, ικανούς να διατυπώσουν ανεξάρτητες συστάσεις
στρατηγικού και διατοµεακού περιεχοµένου στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Μπορούν να
αναλάβουν δραστηριότητες που τροφοδοτούν τη δηµόσια συζήτηση ιδίως όσον αφορά την
ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές αξίες και τους πολιτισµούς.
Το παρόν µέτρο αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη θεσµική ικανότητα των οργανισµών αυτών,
οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί, παρέχουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία,
µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και, τέλος, είναι σε
θέση να συνεργαστούν µε άλλους δικαιούχους του προγράµµατος. Η ενίσχυση των
διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στον τοµέα αυτόν.
∆ιαρθρωτική στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να υπάρχουν και να µπορούν να
λειτουργούν και να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ευρύ φάσµα τοµέων γενικού
ενδιαφέροντος (π.χ. κοινές αξίες και κληρονοµιά, εθελοντισµός, κοινωνικά ζητήµατα). Το
µέτρο αυτό θα τους παράσχει την ικανότητα και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να

EL

6

EL

δρουν ως διακρατικοί καταλύτες για τα µέλη τους και για την κοινωνία των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο
στον τοµέα αυτόν.
Στήριξη σε σχέδια προτεινόµενα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οµοσπονδίες, οι οµάδες προβληµατισµού κ.τ.λ., µπορούν,
µέσω δηµόσιων συζητήσεων, δηµοσιεύσεων, ενεργειών προάσπισης και άλλων
συγκεκριµένων διακρατικών σχεδίων, να εµπλέξουν τους πολίτες στο έργο τους ή να
εκπροσωπήσουν τα συµφέροντά τους. Η διαµόρφωση ή η θεµελίωση µιας ευρωπαϊκής
διάστασης στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα τους δώσει
τη δυνατότητα να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. Η
άµεση συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά
κράτη µέλη θα συµβάλει στην αµοιβαία κατανόηση των διαφόρων πολιτισµών και απόψεων
και στον εντοπισµό των κοινών ανησυχιών και αξιών.
4.3.

Ενέργεια 3: Μαζί για την Ευρώπη

Εκδηλώσεις ευρείας προβολής
Αυτό το µέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή σε συνεργασία µε αυτή, οι οποίες είναι σηµαντικής κλίµακας και εµβέλειας,
έχουν µεγάλη απήχηση µεταξύ των λαών της Ευρώπης, βοηθούν τους πολίτες να αισθανθούν
ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, να αποκτήσουν επίγνωση της ιστορίας, των επιτευγµάτων
και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εµπλακούν σε έναν διαπολιτισµικό διάλογο,
και τέλος συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Μελέτες
Η Επιτροπή θα προβεί σε µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις µε σκοπό να κατανοήσει
καλύτερα το ζήτηµα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών
Η έµφαση στους πολίτες και η ποικιλία των πρωτοβουλιών στον τοµέα της ενεργού
συµµετοχής των πολιτών στα κοινά επιβάλλουν την ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε
τις διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος, µε άλλες ευρωπαϊκές ενέργειες στον τοµέα
της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και µε άλλες συναφείς δραστηριότητες, η
οποία πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται µέσω διαδικτυακής πύλης και άλλων εργαλείων.
5.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5.1.

Νοµική βάση

Η ουσιαστική σηµασία που έχει η προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και ο
διαπολιτισµικός διάλογος, καθώς και η αναγκαία έµφαση στις αξίες, τον πολιτισµό και την
ιστορία µας ως θεµέλιων λίθων της ευρωπαϊκής µας ταυτότητας, αντικατοπτρίζεται σε
καθέναν από τους στόχους του προγράµµατος.
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Οι στόχοι αυτοί συνδέονται µε άρθρο 151 της συνθήκης ΕΚ περί πολιτισµού, αλλά επίσης
αναγκαία είναι η παραποµπή στο άρθρο 308 της συνθήκης ΕΚ προκειµένου να καλυφθούν οι
ενέργειες του προγράµµατος που δεν έχουν συγκεκριµένη νοµική βάση στην εν λόγω
συνθήκη.
5.2.

Επικουρικότητα:

Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι συµπληρωµατικές ως
προς τις ενέργειες που διεκπεραιώνουν τα κράτη µέλη, ιδίως στον τοµέα του πολιτισµού και
της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή φρονεί ότι ο ρόλος που πρέπει να διαδραµατίσει είναι
συµπληρωµατικός και έγκειται στο να προτείνει ένα συγκεκριµένο και φιλόδοξο πρόγραµµα
για την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη της Ευρώπης, το
οποίο να βασίζεται σε διακρατικές δραστηριότητες. Πράγµατι, ο εξειδικευµένος
προβληµατισµός και η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το ζήτηµα της συνεργασίας
και της κινητικότητας, θέµατα µε τα οποία ασχολούνται π.χ. τα σχέδια αδελφοποίησης
πόλεων, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν συστηµατικά σε επίπεδο κρατών µελών.
5.3.

Αναλογικότητα:

Το προτεινόµενο πρόγραµµα θα εστιαστεί στους στόχους της Συνθήκης: θα προβάλλει τις
κοινές αξίες σεβόµενο παράλληλα την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία. Θα ενθαρρύνει
την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στις αξίες, τα ιδεώδη και τη ζωή της Ευρώπης, καθώς και
τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών. Οι ενέργειες που προβλέπονται
στο πρόγραµµα δεν υπερβαίνουν τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων
αυτών, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας.
5.4.

Επιλογή του µέσου

Μια νοµοθετική πράξη δεν θα ήταν κατάλληλη για την προώθηση της ενεργού συµµετοχής
των πολιτών στα κοινά όπως περιγράφεται ανωτέρω. Οι στόχοι που έχουν τεθεί επιβάλλουν
την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις οποίες απαιτείται η
κατάλληλη οικονοµική στήριξη και δεν θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε απλές συστάσεις ή
µε τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών.
5.5.

Απλοποίηση

Στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις που εξέδωσε στις 10 Φεβρουαρίου και στις 9 Μαρτίου
2004, η Επιτροπή υπογράµµισε ότι είναι σηµαντικό η αναθεώρηση των νοµικών µέσων να
αποτελέσει το έναυσµα για να απλουστευθεί ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των κοινοτικών
µέσων και για να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά τα νέα προγράµµατα.
Απλούστερες µέθοδοι για τους δικαιούχους
Η Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα µέσα που διαθέτει αυτή τη στιγµή ώστε να µειώσει τους
περιορισµούς που υφίστανται οι δικαιούχοι χωρίς να παραβλεφθούν οι ισχύοντες
δηµοσιονοµικοί κανόνες, και ειδικότερα τα µέσα για να επιτευχθούν τα εξής:

EL

–

να απλουστευθούν τα έντυπα και οι µέθοδοι υποβολής υποψηφιότητας·

–

να περιοριστεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο όγκος των πληροφοριών που
περιλαµβάνεται στις συµφωνίες επιδότησης·
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–

να γίνει η διαδικασία ανάθεσης πιο διαφανής και να βελτιωθεί η πληροφόρηση
των υποψηφίων·

–

να εφαρµοστεί η αρχή της αναλογικότητας όσο το δυνατόν περισσότερο, π.χ.
µε τη χρήση ενός συστήµατος κατ’ αποκοπή ποσών για τις µικρές επιδοτήσεις·

–

να επιτραπεί, για µικρές επιδοτήσεις, η συγχρηµατοδότηση σε είδος.

Για να διευκολυνθεί η διοικητική διαχείριση του προγράµµατος, η πρόταση για νοµική βάση
περιλαµβάνει τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλίου και από τα µέτρα εφαρµογής του.
Η ανάπτυξη συµφωνιών πολυετούς εταιρικής σχέσης
Το πρόγραµµα θα αναπτύξει την αρχή των πολυετών εταιρικών σχέσεων βάσει
συµφωνηµένων στόχων, οι οποίες θα στηρίζονται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων ώστε να
εξασφαλίζονται τα αµοιβαία οφέλη τόσο για την κοινωνία των πολιτών όσο και για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εξορθολογισµός της διαχείρισης
Η διαχείριση του προγράµµατος θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, είτε άµεσα είτε έµµεσα. Για
να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του προγράµµατος, η Επιτροπή θα
αναθέσει την εκτέλεση ορισµένων µέτρων σε εκτελεστικό οργανισµό. Εάν χρειαστεί, η
διαχείριση του προγράµµατος θα µπορεί επίσης να γίνεται εν µέρει σε επίπεδο κρατών µελών
(κεντρική έµµεση διαχείριση).
Απλούστευση των γραµµών του προϋπολογισµού
Επίσης, το πρόγραµµα θα απλουστεύσει τη δηµοσιονοµική διαχείριση των δραστηριοτήτων
αυτών για την Επιτροπή, καθώς θα υπάρχει µόνον µία γραµµή του προϋπολογισµού αντί για
οκτώ (δεν περιλαµβάνονται οι διοικητικές δαπάνες).
6.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Το κόστος του προγράµµατος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ.
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2005/0041 (COD)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολίτες για την Ευρώπη» για την περίοδο 2007-2013
µε σκοπό την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 151 και 308,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής4,
τη γνώµη της Επιτροπή των Περιφερειών5,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ιθαγένεια της Ένωσης θα πρέπει να αποτελεί το θεµελιώδες καθεστώς των υπηκόων
των κρατών µελών.

(2)

Η Κοινότητα πρέπει να παροτρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν πλήρως
από όλες τις πτυχές της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τη δράση
της αυτή µε τον ανάλογο σεβασµό για την επικουρικότητα.

(3)

Συνεπώς, προκειµένου οι πολίτες να υποστηρίξουν πλήρως την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις κοινές αξίες, την ιστορία και
τον πολιτισµό τους, ως βασικά στοιχεία της ένταξής τους σε µια κοινωνία που
στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και του σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ παράλληλα γίνεται σεβαστή η πολυµορφία τους.

(4)

Για να φέρουµε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να τους δώσουµε τη
δυνατότητα να συµµετάσχουν πλήρως σε µια Ευρώπη ακόµα πιο προσιτή, είναι
αναγκαίο να απευθυνθούµε σε όλους τους πολίτες, ζητώντας τη συµµετοχή τους σε
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ΕΕ C της ..., σ. ..
ΕΕ C της ..., σ. ..
ΕΕ C της ..., σ. ..
ΕΕ C της ..., σ. ..
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διακρατικές ανταλλαγές και δραστηριότητες συνεργασίας, οι οποίες συµβάλλουν στη
διαµόρφωση του αισθήµατος ότι ενστερνίζονται κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδη.
(5)

Στο ψήφισµά του της 15ης Απριλίου 19887, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιµά ότι
είναι ευκταίο να καταβληθεί µια σηµαντική προσπάθεια για να ενταθούν οι επαφές
µεταξύ των πολιτών των διαφόρων κρατών µελών και αναφέρει ότι είναι
δικαιολογηµένη και ευκταία η συγκεκριµένη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην ανάπτυξη των σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων στα διάφορα κράτη µέλη.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει αναγνωρίσει κατά καιρούς την ανάγκη να προσεγγίσει
η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσµικά της όργανα τους πολίτες των κρατών µελών.
Έχει παροτρύνει τα θεσµικά όργανα να διατηρήσουν έναν ανοικτό, διαφανή και
τακτικό διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών και να προωθήσουν τη συµµετοχή των
πολιτών στον δηµόσιο βίο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, µε παράλληλη
έµφαση στις θεµελιώδεις αξίες που µοιράζονται οι πολίτες της Ευρώπης8.

(7)

Στην απόφασή του της 26ης Ιανουαρίου 20049 , το Συµβούλιο θέσπισε ένα κοινοτικό
πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα
κοινά (συµµετοχή στα κοινά), µε το οποίο επιβεβαιώνεται η ανάγκη για προώθηση
διαρκούς διαλόγου µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δήµους και
για υποστήριξη της ενεργού συµµετοχής των πολιτών.

(8)

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο είναι σηµαντικοί µεσάζοντες για την προσέγγιση των πολιτών. Συνεπώς θα
πρέπει να ενθαρρυνθεί η διακρατική συνεργασία τους.

(9)

Οι ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών µπορούν
να προτείνουν ιδέες και προβληµατισµό µε τα οποία να τροφοδοτηθεί η δηµόσια
συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν ακόµα να αποτελέσουν σύνδεσµο µεταξύ
των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των πολιτών και κατά συνέπεια θα πρέπει να
υποστηριχθούν.

(10)

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξισορροπηµένη συµµετοχή των πολιτών και
των οργανώσεών τους από όλα τα κράτη µέλη στα διακρατικά σχέδια και τις
δραστηριότητες.

(11)

Οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες της ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στη συµφωνία για τον
ΕΟΧ αναγνωρίζονται ως δυνητικοί συµµετέχοντες στα κοινοτικά προγράµµατα,
σύµφωνα µε τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε τις εν λόγω χώρες.

(12)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,
ενέκρινε το «Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα ∆υτικά Βαλκάνια: πορεία προς
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», µε το οποίο καλεί τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων
να συµµετάσχουν στα κοινοτικά προγράµµατα και τους φορείς· συνεπώς, οι χώρες

7

ΕΕ αριθ. C 122 της 9.5.1988, σ. 38.
Συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων που πραγµατοποιήθηκαν στις 7-9 ∆εκεµβρίου 2000, στις
14-15 ∆εκεµβρίου 2001 (και συνηµµένη δήλωση του Λάκεν), στις 4-5 Νοεµβρίου 2004 και στις 16-17
∆εκεµβρίου 2004.
Απόφαση 2004/100/ΕΚ - ΕΕ L 30 της 4.2.2004, σ. 6.
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των ∆υτικών Βαλκανίων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνητικοί συµµετέχοντες
στα κοινοτικά προγράµµατα.
(13)

Το πρόγραµµα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτική βάση,
σε συνεργασία µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα για
αναπροσαρµογές, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των
µέτρων.

(14)

Πρέπει να εφαρµόζεται, αφενός, ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού
που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής
καλούµενος «δηµοσιονοµικός κανονισµός»)10 και, αφετέρου, ο κανονισµός (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση
των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του
Συµβουλίου11, οι οποίοι διαφυλάσσουν τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας·
κατά την εφαρµογή τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αρχές της απλότητας και
της συνέπειας κατά την επιλογή του δηµοσιονοµικού µέσου, οι περιορισµοί όσον
αφορά τον αριθµό των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή έχει άµεση ευθύνη για την
εφαρµογή και τη διαχείριση, καθώς και η απαιτούµενη αναλογικότητα µεταξύ του
ύψους των πόρων και του διοικητικού βάρους που συνδέεται µε τη χρήση τους.
Επίσης, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου και των µέτρων
εφαρµογής του, καθώς και παρεκκλίσεις από τα εν λόγω κείµενα εάν αυτό απαιτείται
από τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και τη φύση των ενεργειών.

(15)

Πρέπει επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για να αποφευχθούν οι παρατυπίες
και οι απάτες και για να ανακτηθούν τα απολεσθέντα, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ή τα κακώς χρησιµοποιηθέντα κονδύλια.

(16)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηµατοδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος που θα αποτελέσει προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου … της διοργανικής συµφωνίας της
… µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(17)

Με δεδοµένο ότι οι στόχοι του προγράµµατος «Πολίτες για την Ευρώπη» είναι
αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω
της διακρατικής και πολύπλευρης φύσης των ενεργειών και των µέτρων του
προγράµµατος, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να εγκρίνει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων αυτών.

(18)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για

10

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
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τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή12.
(19)

Πρέπει να εγκριθούν µεταβατικά µέτρα για την παρακολούθηση ενεργειών που
ξεκίνησαν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2006, σύµφωνα µε την απόφαση
2004/100/ΕΚ.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το πρόγραµµα «Πολίτες για την Ευρώπη» για την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013.
2. Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής:
–

να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις
και να συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µιας Ευρώπης ακόµα πιο προσιτής,
ενωµένης στο πλαίσιο της πολιτισµικής της πολυµορφίας και εµπλουτισµένης
µέσω αυτής·

–

να διαµορφώσει µια ευρωπαϊκή ταυτότητα, βασισµένη σε αναγνωρισµένες
κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισµό·

–

να βελτιώσει την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, µέσα
από τον σεβασµό και την ανάδειξη της πολιτισµικής πολυµορφίας,
συµβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισµικό διάλογο.
Άρθρο 2
Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος

Το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, οι οποίοι θα υλοποιηθούν σε
διακρατική βάση:
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α)

να φέρει σε επαφή άτοµα από τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη ώστε να
µοιραστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκοµίσουν
διδάγµατα από την ιστορία οικοδοµώντας έτσι το µέλλον·

β)

να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληµατισµό που συνδέεται
µε τη συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, µέσω της συνεργασίας
µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

γ)

να καταστήσει την ιδέα της Ευρώπης πιο απτή για τους πολίτες της, µέσω της
προώθησης και της ανάδειξης των ευρωπαϊκών αξιών και των επιτευγµάτων,
και την παράλληλη διαφύλαξη της µνήµης του παρελθόντος της·

ΕΕ L 184 της 04.02.2004, σ. 23.
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δ)

να ενθαρρύνει την εξισορροπηµένη ένταξη των πολιτών και των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη µέλη, συµβάλλοντας έτσι στον
διαπολιτισµικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολυµορφία και
την ενότητα της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες όπου
συµµετέχουν κράτη µέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Άρθρο 3
Ενέργειες

1. Οι στόχοι του προγράµµατος θα επιτευχθούν µέσω της υποστήριξης των ακόλουθων
ενεργειών, οι οποίες περιγράφονται λεπτοµερέστερα στο µέρος I του παραρτήµατος:
α)

β)

γ)

Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη, µε τις εξής συνιστώσες:
–

αδελφοποίηση πόλεων

–

σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης

Η ενεργός κοινωνία των πολιτών, µε τις εξής συνιστώσες:
–

διαρθρωτική στήριξη στους ερευνητικούς οργανισµούς στον τοµέα των
ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)

–

διαρθρωτική στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο

–

στήριξη σε σχέδια προτεινόµενα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών

Μαζί για την Ευρώπη, µε τις εξής συνιστώσες:
–

εκδηλώσεις ευρείας προβολής, όπως εορτασµοί επετείων, απονοµή
βραβείων, συνέδρια ευρωπαϊκής κλίµακας κ.τ.λ.

–

µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις

–

εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών

2. Στο πλαίσιο κάθε ενέργειας, µπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην εξισορροπηµένη ένταξη
των πολιτών και των οργανώσεών τους από όλα τα κράτη µέλη, όπως προβλέπεται στον
ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.
3. Τα κοινοτικά µέτρα µπορούν να έχουν τη µορφή επιδότησης ή σύµβασης δηµόσιων
προµηθειών.
4. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις µπορούν να χορηγούνται µέσω ειδικών µορφών όπως οι
επιδοτήσεις λειτουργίας, οι επιδοτήσεις δράσης, οι υποτροφίες ή τα βραβεία.
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5. Οι συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών καλύπτουν την αγορά υπηρεσιών, όπως π.χ. τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, τη διεξαγωγή µελετών και έρευνας, τα εργαλεία πληροφόρησης
και διάδοσης των πληροφοριών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
6. Για να είναι επιλέξιµοι για κοινοτική επιδότηση, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στο µέρος II του παραρτήµατος.
Άρθρο 4
Συµµετοχή στο πρόγραµµα
Το πρόγραµµα θα είναι ανοικτό στη συµµετοχή των ακόλουθων χωρών, οι οποίες στο εξής
καλούνται «συµµετέχουσες χώρες»:
α)

τα κράτη µέλη·

β)

τις χώρες ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας·

γ)

οι υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για
τη συµµετοχή των χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράµµατα, οι οποίες έχουν
καθοριστεί, αντίστοιχα, στη συµφωνία-πλαίσιο και τις αποφάσεις των
Συµβουλίων Σύνδεσης·

δ)

οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, βάσει ρυθµίσεων που πρέπει να
συµφωνηθούν µε τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο των συµφωνιών-πλαισίων
σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά
προγράµµατα.
Άρθρο 5
Πρόσβαση στο πρόγραµµα

Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που προωθούν την ενεργό
συµµετοχή του πολίτη στα κοινά, και ιδίως στις τοπικές κοινότητες, τους ερευνητικούς
οργανισµούς στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού),
τις οµάδες πολιτών και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως π.χ. οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι πλατφόρµες, τα δίκτυα, οι σύλλογοι και οι οµοσπονδίες, καθώς
και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 6
Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς
Το πρόγραµµα µπορεί να καλύπτει δραστηριότητες που θα αναληφθούν από κοινού µε
διεθνείς οργανισµούς αρµόδιους στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά,
όπως π.χ. το Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO, βάσει κοινών συνεισφορών και
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου καθώς και µε
τους διάφορους κανόνες του εκάστοτε θεσµικού οργάνου ή οργανισµού.
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Άρθρο 7
Μέτρα εφαρµογής
1. Η Επιτροπή αποφασίζει τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράµµατος,
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο παράρτηµα.
2. Τα ακόλουθα µέτρα αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης που αναφέρεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 2:
α)

οι ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένων του ετήσιου προγράµµατος εργασίας, των κριτηρίων
επιλογής και των διαδικασιών επιλογής·

β)

η γενική ισορροπία µεταξύ των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος·

γ)

οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος.

3. Όλα τα άλλα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του προγράµµατος
αποφασίζονται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 3.
4. Ως µέρος της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή µπορεί να
συντάξει κατευθυντήριες γραµµές για καθεµία από τις ενέργειες που περιγράφονται στο
παράρτηµα, έτσι ώστε να προσαρµόσει το πρόγραµµα στις τυχόν αλλαγές προτεραιότητας
στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά.
Άρθρο 8
Επιτροπή
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, στο εξής καλούµενη «η επιτροπή».
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν
λόγω απόφασης.
Η προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι
δύο µήνες.
3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν
λόγω απόφασης.
4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 9
Συνεκτικότητα µε άλλα νοµοθετικά µέσα της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συµπληρωµατικότητα του παρόντος
προγράµµατος µε τα νοµοθετικά µέσα σε άλλους τοµείς δράσης της Κοινότητας, ιδιαίτερα
στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης, του πολιτισµού, του
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αθλητισµού, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, της κοινωνικής ένταξης, της
ισότητας των φύλων, της καταπολέµησης των διακρίσεων, της έρευνας και της εξωτερικής
δράσης της Κοινότητας, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης.
2. Το πρόγραµµα µπορεί να µοιράζεται πόρους µε άλλα µέσα υλοποίησης πολιτικών της
Κοινότητας και της Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση ενεργειών που ανταποκρίνονται στους
στόχους τόσο του παρόντος προγράµµατος όσο και των εν λόγω άλλων µέσων.
Άρθρο 10
∆ηµοσιονοµικοί πόροι
1. Ο προϋπολογισµός για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος για την περίοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 1 ορίζεται στα 235 εκατοµµύρια ευρώ.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των
ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 11
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
1. ∆υνάµει του άρθρου 176 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002
της Επιτροπής, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των
δικαιούχων και τη φύση των ενεργειών, να απαλλάξει τους εν λόγω δικαιούχους από την
εξακρίβωση των επαγγελµατικών ικανοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της προτεινόµενης ενέργειας ή του προγράµµατος εργασίας.
2. Η οικονοµική ενίσχυση λαµβάνει τη µορφή επιδοτήσεων σε νοµικά πρόσωπα. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 114 παράγραφος 1 του κανονισµού (Εκ, Ευρατόµ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλίου.
3. Η Επιτροπή µπορεί να απονείµει βραβεία σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για ενέργειες ή για
σχέδια που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος.
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 181 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής
και αναλόγως µε τη φύση της ενέργειας, µπορεί να επιτραπεί η χρηµατοδότηση κατ’ αποκοπή
ή/και η εφαρµογή κλιµάκων µοναδιαίου κόστους.
5. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος σε
φορείς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 162 του κανονισµού
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, δεν µειώνονται αυτόµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 113
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, στην
περίπτωση ανανέωσης.
6. Για µικρές επιδοτήσεις επιτρέπεται η συγχρηµατοδότηση σε είδος.
7. Ο αριθµός των πληροφοριών µπορεί να είναι περιορισµένος στην περίπτωση µικρών
επιδοτήσεων όπως οι υποτροφίες και οι επιδοτήσεις ατοµικής κινητικότητας.

EL

17

EL

8. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως η χορήγηση µικρής επιδότησης, ο δικαιούχος δεν
χρειάζεται απαραιτήτως να αποδείξει τη χρηµατοοικονοµική του ικανότητα να εκτελέσει το
προβλεπόµενο σχέδιο ή το πρόγραµµα εργασίας.
Άρθρο 12
Προστασία των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση ενεργειών που χρηµατοδοτούνται
δυνάµει της παρούσας απόφασης, τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας
προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και
κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε
την είσπραξη τυχόν ποσών που καταβλήθηκαν αδικαιολόγητα και, σε περίπτωση που
διαπιστωθούν παρατυπίες, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών
ποινών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 και (Ευρατόµ, ΕΚ)
αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
2. Για τις κοινοτικές ενέργειες που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος, η
έννοια της παρατυπίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 σηµαίνει κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε
παράβαση συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού
φορέα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί από αδικαιολόγητη δαπάνη ο
γενικός προϋπολογισµός των Κοινοτήτων ή προϋπολογισµοί που διαχειρίζονται οι
Κοινότητες.
3. Η Επιτροπή µειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηµατοδοτικής στήριξης που έχει
χορηγηθεί για µια ενέργεια, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συµπεριλαµβανοµένης της µη
τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή της επί µέρους απόφασης ή της
σύµβασης ή της συµφωνίας για τη χορήγηση της δεδοµένης χρηµατοδοτικής στήριξης, ή εάν
αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής, η ενέργεια έχει υποστεί
σηµαντική αλλαγή, ασυµβίβαστη µε τη φύση ή τους όρους εκτέλεσης του σχεδίου.
4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες ή εάν µόνον ένα µέρος της χορηγούµενης
οικονοµικής ενίσχυσης δικαιολογείται από την πρόοδο που έχει σηµειώσει η εκτέλεση της
ενέργειας, η Επιτροπή ζητά από το δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός
καθορισµένης προθεσµίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό, η
Επιτροπή µπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονοµικής ενίσχυσης και να απαιτήσει την
επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πρέπει να επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα
ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται µε τόκους σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό.
Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράµµατος. Τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης χρησιµοποιούνται κατά
την εκτέλεση του προγράµµατος.
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Ειδικότερα, η παρακολούθηση περιλαµβάνει τη σύνταξη των εκθέσεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και γ).
Οι ειδικοί στόχοι µπορούν να αναθεωρούνται ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των εκθέσεων
παρακολούθησης.
2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση του
προγράµµατος.
3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και την
ΟΚΕ και στην Επιτροπή των Περιφερειών:
α)

ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και
µε τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρµογής του προγράµµατος, το
αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2010·

β)

ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράµµατος, το αργότερο την 31η
∆εκεµβρίου 2011·

γ)

µια εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου
2015.
Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη

Οι ενέργειες που ξεκίνησαν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε την απόφαση
2004/100/ΕΚ , της 26ης Ιανουαρίου 2004, συνεχίζουν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση
µέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Άρθρο 15
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

19

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αυτή η ενέργεια αποτελεί το µέρος του προγράµµατος που αφορά ειδικά δραστηριότητες στις
οποίες συµµετέχουν οι πολίτες, είτε άµεσα είτε έµµεσα. Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν σε
δύο είδη µέτρων, ως ακολούθως:
Αδελφοποίηση πόλεων
Το µέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άµεσες ανταλλαγές
µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, µέσω της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες
αδελφοποίησης πόλεων. Αυτές µπορεί να είναι µεµονωµένες ή δοκιµαστικές δραστηριότητες
ή να έχουν τη µορφή δοµηµένων, πολυετών και πολυµερών συµφωνιών οι οποίες
ακολουθούν µια πιο προγραµµατισµένη προσέγγιση και περιλαµβάνουν σειρά επί µέρους
δραστηριοτήτων που κυµαίνονται από συναντήσεις πολιτών έως ειδικές διαλέξεις ή
σεµινάρια σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, µε τις επακόλουθες συναφείς δηµοσιεύσεις,
οργανωµένα στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων. Αυτό το µέτρο θα συµβάλει ενεργά
στην ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης µεταξύ πολιτών και µεταξύ
πολιτισµών.
Για να βοηθηθεί η εφαρµογή του µέτρου αυτού, άµεση διαρθρωτική στήριξη µπορεί να
παρασχεθεί στο Συµβούλιο των Κοινοτήτων και των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΚΠΕ),
φορέα ο οποίος επιτελεί έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, µε δραστηριότητες στον
τοµέα της αδελφοποίησης πόλεων.
Σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης
Στο πλαίσιο αυτού του µέτρου θα υποστηριχθεί ποικιλία σχεδίων µε διακρατική και
διατοµεακή διάσταση και µε την άµεση συµµετοχή πολιτών. Η κλίµακα και η εµβέλεια αυτών
των σχεδίων θα εξαρτηθεί από τις κοινωνικές εξελίξεις, ενώ το αντικείµενό τους θα διερευνά,
µέσω καινοτόµων προσεγγίσεων, τους δυνατούς τρόπους κάλυψης των καθορισµένων
αναγκών. Θα ενθαρρυνθεί η χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα τεχνολογιών της
κοινωνίας της πληροφορίας. Τα σχέδια αυτά θα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους
ορίζοντες, οι οποίοι θα δράσουν µαζί ή θα συζητήσουν σχετικά µε κοινά ευρωπαϊκά
ζητήµατα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η αµοιβαία κατανόηση και να αυξηθεί η επίγνωση της
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Για να βελτιωθούν τα σχέδια των πολιτών είναι επίσης αναγκαίο να σχεδιαστούν µέτρα
στήριξης για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, για την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ
ενδιαφεροµένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων
αρχών, και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, π.χ. µέσω της επιµόρφωσης.
Ενδεικτικά, περίπου το 40% του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα
θα αφιερωθεί στην ενέργεια αυτή.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
∆ιαρθρωτική στήριξη στους ερευνητικούς οργανισµούς στον τοµέα των ευρωπαϊκών
δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)
Οι φορείς που διαµορφώνουν νέες ιδέες και προβληµατισµούς για τα ευρωπαϊκά θέµατα
αποτελούν σηµαντικούς συνοµιλητές, ικανούς να διατυπώσουν ανεξάρτητες συστάσεις
στρατηγικού και διατοµεακού περιεχοµένου στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Μπορούν να
αναλάβουν δραστηριότητες που τροφοδοτούν τη δηµόσια συζήτηση ιδίως όσον αφορά την
ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές αξίες και τους πολιτισµούς.
Το παρόν µέτρο αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη θεσµική ικανότητα των οργανισµών αυτών,
οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί, παρέχουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία,
µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και, τέλος, είναι σε
θέση να συνεργαστούν µε άλλους δικαιούχους του προγράµµατος. Η ενίσχυση των
διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στον τοµέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις
µπορούν να χορηγηθούν βάσει πολυετούς προγράµµατος εργασίας το οποίο συγκεντρώνει
ποικιλία θεµάτων ή δραστηριοτήτων.
Άµεση διαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί στην ένωση «Οµάδα µελετών και
ερευνών ‘Η Ευρώπη µας’», η οποία επιτελεί έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
∆ιαρθρωτική στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να υπάρχουν και να µπορούν να
λειτουργούν και να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ευρύ φάσµα τοµέων γενικού
ενδιαφέροντος (π.χ. κοινές αξίες και κληρονοµιά, εθελοντισµός, κοινωνικά ζητήµατα). Το
µέτρο αυτό θα τους παράσχει την ικανότητα και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να
δρουν ως διακρατικοί καταλύτες για τα µέλη τους και για την κοινωνία των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο
στον τοµέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγηθούν βάσει πολυετούς προγράµµατος
εργασίας το οποίο συγκεντρώνει ποικιλία θεµάτων ή δραστηριοτήτων.
∆ιαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί άµεσα σε δύο φορείς που επιτελούν έργο
γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: την Πλατφόρµα των Ευρωπαϊκών ΜΚΟ του κοινωνικού
τοµέα και το Ευρωπαϊκό Κίνηµα.
Στήριξη σε σχέδια προτεινόµενα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οµοσπονδίες, οι οµάδες προβληµατισµού κ.τ.λ., µπορούν,
µέσω δηµόσιων συζητήσεων, δηµοσιεύσεων, ενεργειών προάσπισης και άλλων
συγκεκριµένων διακρατικών σχεδίων, να εµπλέξουν τους πολίτες στο έργο τους ή να
εκπροσωπήσουν τα συµφέροντά τους. Η διαµόρφωση ή η θεµελίωση µιας ευρωπαϊκής
διάστασης στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα τους δώσει
τη δυνατότητα να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. Η
άµεση συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά
κράτη µέλη θα συµβάλει στην αµοιβαία κατανόηση των διαφόρων πολιτισµών και απόψεων
και στον εντοπισµό των κοινών ανησυχιών και αξιών. Αυτό µπορεί µεν να λάβει τη µορφή
µεµονωµένων σχεδίων, αλλά µια πιο µακροπρόθεσµη προσέγγιση θα εξασφαλίσει έναν πιο
διαρκή αντίκτυπο και την ανάπτυξη δικτύων και συνεργιών.
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Ενδεικτικά, περίπου το 30% του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα
θα αφιερωθεί στην ενέργεια αυτή.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Εκδηλώσεις ευρείας προβολής
Αυτό το µέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή σε συνεργασία µε αυτή, οι οποίες είναι σηµαντικής κλίµακας και εµβέλειας,
έχουν µεγάλη απήχηση µεταξύ των λαών της Ευρώπης, βοηθούν τους πολίτες να αισθανθούν
ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, να αποκτήσουν επίγνωση της ιστορίας, των επιτευγµάτων
και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εµπλακούν σε έναν διαπολιτισµικό διάλογο,
και τέλος συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τον εορτασµό της επετείου ιστορικών
γεγονότων, τον εορτασµό ευρωπαϊκών επιτευγµάτων, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση
σχετικά µε συγκεκριµένα ζητήµατα, συνέδρια ευρωπαϊκής κλίµακας καθώς και την απονοµή
βραβείων για την προβολή σηµαντικών επιτευγµάτων. Θα ενθαρρυνθεί η χρήση νέων
τεχνολογιών, και ειδικότερα τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
Μελέτες
Η Επιτροπή θα προβεί σε µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις µε σκοπό να κατανοήσει
καλύτερα το ζήτηµα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών
∆εδοµένης της επικέντρωσης στους πολίτες και της ποικιλίας των πρωτοβουλιών στον τοµέα
της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, είναι αναγκαίο να παρέχεται ολοκληρωµένη
πληροφόρηση σχετικά µε τις διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος, µε άλλες
ευρωπαϊκές ενέργειες στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και µε
άλλες συναφείς δραστηριότητες, η οποία πρέπει να παρέχεται µέσω διαδικτυακής πύλης και
άλλων εργαλείων.
Άµεση διαρθρωτική στήριξη µπορεί να παρασχεθεί στην «Ένωση Jean Monnet» και στο
«Ευρωπαϊκό κέντρο Robert Schuman», οι οποίες επιτελούν έργο γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.
Ενδεικτικά, περίπου το 15% του συνολικού προϋπολογισµού που χορηγείται στο πρόγραµµα
θα αφιερωθεί στην ενέργεια αυτή.

II. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα καθοδηγείται από τις αρχές της διαφάνειας και της
ανοικτής στάσης απέναντι σε ευρύ φάσµα οργανώσεων και σχεδίων. Συνεπώς, τα σχέδια και
οι δραστηριότητες θα επιλεγούν, κατά γενικό κανόνα, µέσω ανοικτών προσκλήσεων για
υποβολή προτάσεων. Παρεκκλίσεις θα είναι δυνατές µόνον κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες
και µε πλήρη συµµόρφωση µε το άρθρο 168 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) των κανόνων
εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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Το πρόγραµµα θα αναπτύξει την αρχή των πολυετών εταιρικών σχέσεων βάσει
συµφωνηµένων στόχων, οι οποίες θα στηρίζονται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων ώστε να
εξασφαλίζονται τα αµοιβαία οφέλη τόσο για την κοινωνία των πολιτών όσο και για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για ορισµένες ενέργειες, ενδέχεται να χρειαστεί η εφαρµογή µιας έµµεσης κεντρικής
διαχείρισης.
Όλες οι ενέργειες θα υλοποιηθούν σε διακρατική βάση. Θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα
των πολιτών και των ιδεών µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα στοιχεία της δικτύωσης και της εστίασης στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα,
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, θα
είναι σηµαντικά και θα αντικατοπτρίζονται τόσο στα είδη των δραστηριοτήτων όσο και στο
φάσµα των συµµετεχουσών οργανώσεων. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων και
συνεργιών µεταξύ των διαφόρων ειδών των ενδιαφεροµένων που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος µπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται µε
δραστηριότητες προετοιµασίας, συνέχειας, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και
αξιολόγησης που είναι άµεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράµµατος και την
επίτευξη των στόχων του, και ιδιαίτερα µελέτες, συνεδριάσεις, δραστηριότητες
πληροφόρησης και δηµοσίευσης, δαπάνες που συνδέονται µε δίκτυα ΤΠΕ για την ανταλλαγή
πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης, τις οποίες
µπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή µε σκοπό τη διαχείριση του προγράµµατος.
Η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει δραστηριότητες πληροφόρησης, δηµοσίευσης και διάδοσης,
όπου αυτό αρµόζει. Τέτοιου είδους δραστηριότητες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω
επιδοτήσεων ή να διοργανωθούν και να χρηµατοδοτηθούν άµεσα από την Επιτροπή, µέσω
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.

III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Για τα σχέδια που επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, καθιερώνεται σύστηµα δειγµατοληπτικού λογιστικού
ελέγχου.
Ο δικαιούχος επιδότησης πρέπει να κρατά διαθέσιµα για την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που αφορούν τις δαπάνες για περίοδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία τελικής πληρωµής. Ο
δικαιούχος επιδότησης µεριµνά ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται
στην κατοχή των εταίρων του ή των µελών του να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της
επιδότησης, είτε άµεσα µέσω των υπαλλήλων της είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου
εξωτερικού, ικανών προσόντων οργανισµού της επιλογής της, Αυτοί οι λογιστικοί έλεγχοι
µπορούν να διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης καθώς και επί πενταετία από
την ηµεροµηνία της καταβολής του υπολοίπου της επιδότησης. Ενδεχοµένως, τα
αποτελέσµατα του λογιστικού ελέγχου µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη λήψη
αποφάσεων ανάκτησης από την Επιτροπή.
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Το προσωπικό της Επιτροπής και τα εξωτερικά πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την
Επιτροπή πρέπει να έχουν το κατάλληλο δικαίωµα πρόσβασης στα γραφεία του δικαιούχου,
καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σε
ηλεκτρονική µορφή, που απαιτούνται για την εύρυθµη διεξαγωγή των λογιστικών ελέγχων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)
διαθέτουν τα ίδια δικαιώµατα, ιδίως το δικαίωµα πρόσβασης, µε την Επιτροπή.
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Annex 1
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum.
As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to
its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the
Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific
Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items
below.
1.

NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Decision of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL
establishing the programme “Citizens for Europe” promoting active European citizenship
(2007-2013).
2.

ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:
Education and Culture – Dialogue with the citizens
3.

BUDGET LINES

3.1.

Budget lines (operational lines and related technical and administrative
assistance lines (ex- BA lines)) including headings :

15.0601…
15.0104...
3.2.

Duration of the action and of the financial impact:

7 years (01.01.2007 – 31.12.2013)
3.3.

Budgetary characteristics:

Budget line

New

EFTA
contribution

Contributions
from applicant
countries

Heading in
financial
perspective

15.0601…

Noncomp

Diff13

NO

YES

YES

No 3

15.0104…

Non-

Non-

NO

YES

YES

No 3

13
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Type of expenditure

Differentiated appropriations.
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comp

diff

4.

SUMMARY OF RESOURCES

4.1

Financial Resources

4.1.1.

Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)
EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type

Section
no.

2013
and
later

Total

33,840 35,630

38,530

207,470

29,396

32,937 35,093

49,219

207,470

2007

2008

2009

2010

a

18,160

24,430

26,050

30,830

b

12,712

22,549

25,564

2011

2012

Operational expenditure14
Commitment
Appropriations (CA)

8.1

Payment
Appropriations (PA)

Administrative expenditure within reference amount15
Technical &
administrative
assistance (NDA)

8.2.4

c

3,040

3,670

3,750

4,070

4,160

4,370

4,470

27,530

TOTAL REFERENCE AMOUNT
Commitment
Appropriations

a+c

21,200

28,100

29,800

34,900

38,000 40,000

43,000

235,000

Payment
Appropriations

b+c

15,752

26,219

29,314

33,466

37,097 39,463

53,689

235,000

Administrative expenditure not included in reference amount16
Human resources and
associated
expenditure (NDA)

8.2.5

d

1,359

1,386

1,414

1,442

1,714

1,749

1,784

10,848

Administrative costs,
other than human
resources and
associated costs, not
included in reference
amount (NDA)

8.2.6

e

0,438

0,447

0,456

0,465

0,474

0,484

0,493

3,257

Total indicative financial cost of intervention

14
15
16
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Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.
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TOTAL CA
including cost of
Human Resources

a+c+d+e

22,997

29,933

31,670

36,807

40,188 42,233

45,277

249,105

TOTAL PA
including cost of
Human Resources

b+c+d+e

17,549

28,052

31,184

35,373

39,285 41,696

55,966

249,105

Co-financing details
If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table
below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of
the co-financing):
EUR million (to 3 decimal places)
Co-financing body

2007

……………………

2009

2010

2011

2012

2013

Total

f

TOTAL CA
including cofinancing

4.1.2.

2008

a+c+d+e+f

Compatibility with Financial Programming
Proposal is compatible with existing financial programming.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial
perspective.
Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional
Agreement17 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).
4.1.3.

Financial impact on Revenue
⌧

Proposal has no financial implications on revenue
Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the
effect on revenue should be shown in a separate annex.

17
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See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.
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EUR million (to one decimal place)
Situation following action

Prior to
action

Budget line

2006

Revenue

200 200 200 201 201 201 201
7
8
9
0
1
2
3

a) Revenue in absolute terms

∆

b) Change in revenue

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate
number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)
4.2.

Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) –
see detail under point 8.2.1.

Annual
requirements

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total number of
human resources

36

41

41

43

45

46

46

5.

CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory
Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include
the following specific complementary information:
5.1.

Need to be met in the short or long term

This is clearly identified in the explanatory Memorandum (see introduction and context
of the proposal). This proposal is targeting all citizens (that is without focussing on any
specific group or category). The overall approach is to involve both citizens directly and
civil society organisations.
5.2.

Value-added of Community involvement and coherence of the proposal
with other financial instruments and possible synergy

5.2.1.

Several alternatives were analysed before opting for a new programme:

Instruments other than a programme
A legislative instrument would not be appropriate to promote citizen participation as
described above. The proposed objectives imply the implementation of concrete actions
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at a European level requiring appropriate financial support and could not be achieved by
simple recommendations or co-operation between Member States.
The “no action” scenario
The option of not presenting a programme post 2006 would be politically
incomprehensible at a time when the Union has undertaken to reinforce European
citizenship. A promise has been given to citizens and cannot go unanswered. There
would be a predictably high level of outrage and criticism of the Commission in such
circumstances. In more general terms the European institutions risk being accused of not
giving sufficient importance to the distance which h has arisen between them and citizens
and to contradict themselves with regard to their undertakings to citizens (such as the
political priorities of the Dutch presidency and the speech of Mr Barroso in his hearing at
the parliament). In addition, the end of the programme would involve suppressing a series
of successful activities involving citizens such as town twinning. In order to avoid a
serious loss of credibility by the European institutions, the European Parliament, a strong
supporter of such activities, asked the Commission to present a concrete programme
proposal in 2005.
The “no change” scenario
The current programme was established with the objective of establishing a legal base for
the granting of a series of subventions for the promotion of active citizenship. This
programme is therefore characterised by a series of grants linked to different budget lines
which while having a basic logic linking the different elements, suffers from a lack of
sufficient cohesion. This programme has been largely criticised by the Parliament and
civil society organisations for its lack of ambition. Simply continuing the programme
would be insufficient to realise the objectives set out below.
Mainstreaming
This option is not sustainable in that no other sectoral programme can cover the
objectives as set out. This programme differentiates itself from the other European
initiatives specifically because of its horizontal dimension and its comprehensive
approach to promoting active European citizenship.
Conclusion : the need for a new programme
In response to the emergence of the question of citizenship among the political priorities
of the Union, the adoption of a new specific programme is the best option for achieving
the desired objectives.
In order to respond properly to the expectations of citizens, this programme must firmly
place the citizen at the centre of the actions, and is distinguished by its educational and
transnational aspects. The first element gives citizens the necessary instruments to
become involved at a European level, and the second creates favourable conditions for
the mobility of citizens. It thus gives people the opportunity to develop their mutual
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understanding and to share a feeling of solidarity through the common European values
that unite them. In addition, this programme integrates the principle of participative
democracy introduced in article 47 of the draft establishing a constitution for Europe.
Through this approach the programme attempts to respond as closely a possible to the
needs of civil society. It develops a public arena devoted to dialogue and citizenship open
to all citizens and decentralised across the whole of Europe through a support to town
twinning, to all types of transnational citizens' initiatives and to events with a European
dimension. At the same time it encourages a structured participative process on questions
linked to the construction of Europe and the values on which it is based. Finally it
respects the diversity which on which the richness of the European Union is founded
5.2.2.

European added-value

As indicated above, all actions will be implemented on a transnational basis. They will
encourage mobility of citizens and of ideas within Europe. Twinning projects are by
nature transnational, but the programme will also encourage transnational cooperation
between regional organisations, NGO’s, think tanks etc. It will support the development
of the transnational activities of civil society organisations and the structuring of civil
society at European level. Some special events will bring more visibility to those
transnational activities. Transnational debate and exchange of ideas will be supported.
Studies by the Commission or research projects by think tanks will feed this debate.
The programme will pay due attention to broad geographic coverage of supported
activities and projects. Special emphasis will be put on the integration of citizens and
organisations from new, or future, Member states into transnational projects and
networks.
5.2.3.

Coherence with other financial instruments and possible synergy

Citizenship is an essential and broad concept in the EU; hence it is no surprise that many
actions implemented by the European Commission relate to this wide area, but they have
different objectives and different targets, as the following examples illustrate.
Within the DG Education and Culture programmes, the dimension of active citizenship is
a recurrent theme. The programmes in the field of Education foresee actions promoting
European citizenship. One of the objectives of the Youth programme is to promote young
people’s active citizenship in general and their European citizenship in particular. It
encourages voluntary work of young Europeans. The Culture programme, by fostering
cultural cooperation and intercultural dialogue, also contributes to strengthening the
feeling of solidarity and mutual understanding, essential for the building of a European
citizenship. However, these programmes are aimed either at specific sectors (such as
culture), specific groups (such as youth) or specific activities (such as education and
culture) whereas the actions proposed by this programme are specifically aimed to be
horizontal and inclusive, addressing issues which do not fit comfortably into the other
programmes. It can, however, act as a nexus between all these activities, thus further
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adding value to its own actions. For example, links between schools and town twinning
can easily be imagined.
In the field of Justice, Freedom and Security, the Commission has activities in relation to
citizenship, for example the Preparatory action to support civil society in the ten Member
States which acceded to the European Union on 1st May 2004, in the areas of the rule of
law, democracy, fundamental rights, media pluralism and the fight against corruption.
The aim of this action is to reinforce civil society in those countries mainly through
support for Non-Governmental Organisations in promoting fundamental rights. The DG
is preparing a programme on Fundamental rights and citizenship for the period 20072013. Those activities have a clear focus on citizenship rights and fundamental rights.
The support to NGO’s therefore is limited to those promoting fundamental rights. The
development of this programme of JLS and that of DG EAC are being carried out in close
consultation to ensure maximum synergy.
In the context of its research activities, and more specifically on it work in the field of
Citizens and governance in a knowledge-based society, the Sixth Framework Programme
for Research and Technological Development has an objective of research directed
towards providing a sound scientific base for the management of the transition towards a
European knowledge based society, conditioned by national, regional and local policies
and by decision making by individual citizens, families and other societal units. This
covers scientific research on: the implications of European integration and enlargement;
new forms of governance; resolution of conflicts and restoration of peace or new forms of
citizenship and cultural identities. This research is relevant for policy makers and could
be used to improve the EU policy in favour of the active involvement of citizens and their
organisations.
In the field of communication, the Commission will be undertaking significant activities
aimed at bringing the proposed constitution to the attention of citizens, and building
understanding of fundamental rights and the need for active citizenship. However, this
activity is top-down and informative whereas this programme has a more bottom-up and
participative focus. However, when appropriate, cooperation with DG PRESS will be
organised, particularly regarding Action 3 of the programme (Together for Europe).
To what regards the external relations of the EU, complementarities could be envisaged
in the context of the Neighbourhood policy. The proposed programme will be open to
candidate countries and to the countries of the Western Balkans, which should join the
EU. It will not be open to other Third countries. However, the expertise of the
programme could be useful for implementing actions involving citizens and civil society
in those countries. This would be in line with the objective of tightening the relations
with our neighbouring countries.
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5.3.

Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the
context of the ABM framework

This Education and Culture policy area aims at reinforcing the human dimension of
Europe, notably by developing the feeling for a European citizenship. The current
programme will contribute to this overall purpose by:
-

Giving citizens the opportunity to interact and participate in constructing an ever
closer Europe, united in and enriched through its cultural diversity;

-

Forging a European identity, based on recognised common values, history and
culture;

-

Enhancing mutual understanding between European citizens respecting and
celebrating cultural diversity, while contributing to intercultural dialogue.

To that end, four specific objectives (here below) have been identified; they will be
implemented on a transnational basis by three sets of actions (following) which
constitute the operational objectives:
Specific objective 1: Bring together people from local communities across Europe to
share and exchange experiences, opinions and values, to learn from history and to build
for the future
The programme will foster the direct participation of citizens across Europe, both in the
activities of the programme and in the development of the notion of a European identity.
One of the most effective ways of participation is directly experiencing other cultures in
an environment that fosters exchange and where people learn through involvement in
issues and actions related to the essence of Europe. This intercultural exchange will
contribute to the improvement of the mutual knowledge of the culture and history of the
European peoples, and will therefore bring our common cultural heritage to the fore and
strengthen the basis for our common future.
Specific objective 2: Foster action, debate and reflection related to European citizenship
through cooperation between civil society organisations at European level
There is a need to support transnational cooperation among civil society organisations at
European level. Those Europe-wide organisations, representing a vast spectrum of
citizens, can act as multipliers and offer a voice in Europe for citizens, through
transnational and cross-sectoral actions, debate and reflection, linked to citizenship of the
European Union.
Specific objective 3: Make the idea of Europe more tangible for its citizens by promoting
and celebrating Europe's values and achievements, while preserving the memory of its
past
There is a need for activities addressing the widest possible audience across frontiers,
built around shared ideas, values or achievements, and reaching the greatest possible
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number of Europeans. These activities across Europe have the objective of forging a
sense of belonging to common European ideals, adding to the existing sense of national
and regional identity. They will contribute to bringing the common cultural heritage to
the fore.
Specific objective 4: Encourage the balanced integration of citizens and civil society
organisations from all Member States, contributing to intercultural dialogue and
bringing to the fore both Europe’s diversity and unity, with particular attention to the
activities with Member States that have recently joined the European Union.
Without strong and full participation from citizens, and civil society organisations from
the newer Member States, the development of the European space will be severely
compromised. All the previous objectives will therefore take this last objective into
account, which will be implemented in all the programme’s activities. Transnational
cooperation will play an essential role with regard to this objective.
The above objectives will be implemented via the following sets of actions, presented
below with their expected results. The elements of networking and focussing on the
multiplier effects, including the use of information and communication technologies, will
be important, and will be reflected both in the types of activities and the range of
organisations involved. The development of interactions and synergies among the various
types of stakeholders involved in the programme will be encouraged. This contributes to
the notion of sustainability and building a structure which can encourage the emergence
of a European active citizenship beyond the constraints and lifetime of the programme.
This therefore involves not only developing and strengthening networks but also the
organisations themselves. By bringing together and reflecting diversity of people and
organisations, the programme can contribute to the development of a dynamic and
innovative society.
Action 1: Active citizens for Europe
This action forms the part of the programme directed specifically at citizens, either
directly or indirectly. These are broken down into two types of activity as follows:
- Town twinning
The measure is aimed at activities that involve or promote direct exchanges between
citizens through their participation in town-twinning activities. These activities may be
one-off or pilot in nature: these will include citizens meeting (approx. 1250/year) and
conferences or seminars on subjects of common interest (approx 60/year). They can also
take the form of structured multi-annual multi-partner agreements which take a more
programmed approach (approx. 13/year). This measure will actively contribute to
strengthening mutual knowledge and understanding between citizens and between
cultures.
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For helping in the implementation of this measure, structural support may be provided
directly to the Council of European Municipalities and Regions (CEMR), a body
pursuing an aim of general European interest, active in the field of town twinning.
- Citizens’ projects and support measures
Under this measure, a variety of projects of transnational and cross-sectoral dimension,
directly involving citizens, will be supported (approx. 60/year). The scale and scope of
such projects will depend on the evolutions within the society and will explore, through
innovative approaches, the possible responses to the needs that will have been identified.
Those projects will gather citizens from different horizons, who will act together or
debate on common European issues, hereby developing mutual understanding as well as
raising awareness of the process of European integration.
It also appears necessary to develop support measures to exchange best practices, to pool
experiences between stakeholders at the local and regional levels including public
authorities, and to develop new skills for example through training, in order to improve
citizens’ projects.
Action 2: Active civil society in Europe
-

Structural support to European public policy research organisations (think tanks)

Bodies providing new ideas and reflections on European issues are important institutional
interlocutors able to provide independent strategic, cross-sectoral recommendations to the
EU institutions... They can undertake activities that feed the debate notably on citizenship
of the European Union and on European values and cultures. This measure is aimed at
strengthening the institutional capacity of those organisations, which are representative,
provide real European added value, can bring about important multiplier effects and,
finally, are able to cooperate with other beneficiaries of this programme. The
strengthening of transeuropean networks (3/year) is an important element in this area.
Structural support may be provided directly to the association “Groupement d’études et
de recherches Notre Europe”, a body pursuing an aim of general European interest.
-

Structural support to organisations of civil society at European level

Civil society organisations need to exist and to be able to operate and cooperate at
European level in a large number of fields of general interest (e.g. common values and
heritage, voluntarism, social issues). This measure will provide them with the capacity
and stability to act as transnational catalysts for their members and for civil society at
European level. The strengthening of transeuropean networks is an important element of
this area. The Commission anticipates to contribute to the operating expenses of
approximately 20 networks/year; in order to maximize the cost-effectiveness of this
action, a sufficient amount will be allocated to relatively small operating grants (50.000100.000 €).
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Structural support may be provided directly to two bodies pursuing an aim of general
European interest: the Platform of European Social NGOs and the European Movement.
-

Support to projects initiated by civil society organisations

Civil society organisations, such as non-governmental organisations, trade unions,
federations, think tanks, etc., can, through debate, publications, advocacy and other
concrete transnational projects, involve citizens or represent their interests. Introducing or
building on a European dimension in the activities of civil society organisations will
enable them to enhance their capacities and reach wider audiences. Direct cooperation
among civil society organisations from different Member States will contribute to mutual
understanding for the different cultures and point of views and to the identification of
shared concerns and values. Approx. 125 projects will be funded each year to that end.
Action 3: Together for Europe
- High-visibility events
This measure will support events (approx. 5/year) organised by or in cooperation with the
European Commission, which are substantial in scale and scope, strike a significant chord
with the peoples of Europe, help to increase their sense of belonging to the same
community, make them aware of the history, achievements and values of the European
Union, involve them in intercultural dialogue and contribute to the development of their
European identity.
- Studies
In order to get a better understanding of active citizenship at European level, the
Commission will carry out studies, surveys and opinion polls (2 /year).
- Information and dissemination tools
The focus on citizens and the variety of initiatives in the field of active citizenship call for
comprehensive information on the various activities of the programme, on other
European actions related to citizenship and on other relevant initiatives to be provided
through an Internet portal and other tools.
Structural support may be provided directly to the “Association Jean Monnet” and to the
“Centre européen Robert Schuman”, both bodies pursuing an aim of general European
interest.
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The following table presents the indicators planned for measuring the results and
impact of the programme activities:
Objectives

Indicators

General
The general objectives are to contribute
to:
Giving citizens the opportunity to interact
and participate in constructing an ever
closer Europe, united in and enriched
through its cultural diversity

Change in behaviour of programme
participants

Forging a European identity, based on
recognised common values, history and
culture

Change in perceptions of programme
participants

Enhancing mutual understanding between
European citizens respecting and
celebrating cultural diversity, while
contributing to intercultural dialogue

Change in attitudes of programme
participants

Specific
Bring together people from local
communities across Europe to share and
exchange experiences, opinions and
values, to learn from history and to build
for the future

Indicators
Proportion of launched/completed
projects that specifically seek/sought
to bring citizens together
Number of citizens taking part, via
the medium of the programme, in
exchanges and collaborations
Number of communities taking part,
via the medium of the programme, in
exchanges and collaborations
Proportion of relevant completed
projects that, if not funded by the
programme, would probably not have
been undertaken (based on survey of
participants)
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Foster action, debate and reflection
related to European citizenship through
cooperation between civil society
organisations at European level

Proportion of launched/completed
projects that specifically seek/sought
to facilitate a structured and dynamic
civil society
Extent of new knowledge and ideas
which have been developed with the
support of the programme
Proportion of relevant projects that, if
not funded by the programme, would
probably not have been implemented
(based on survey of participants)

Make the idea of Europe more tangible
for its citizens by promoting and
celebrating
Europe's
values
and
achievements, while preserving the
memory of its past

Press and media coverage of the
events – qualitative and quantitative

Encourage the balanced integration of
citizens and civil society organisations
from all Member States, contributing to
intercultural dialogue and bringing to the
fore both Europe’s diversity and unity,
with particular attention to the activities
with Member States that have recently
joined the European Union

Proportion of launched/completed
projects that specifically seek/sought
to bring organisations together
Proportion of launched/completed
projects that specifically seek/sought
to involvement of new Member State
and candidate country organisations
and citizens
Increase
in
involvement
in
transnational activities by participants
from new Member States and the
candidate countries
Proportion of relevant projects that, if
not funded by the programme, would
probably not have been implemented
(based on survey of participants)
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Operational

Indicators
Number of town twinning projects

Active citizens for Europe:
–

town twinning

–

citizens
projects
support measures

Proportion of total programme budget
used to support town twinning
and

Number of projects to encourage
active citizenship launched
Number of support measures funded
Proportion of total programme budget
used to support citizens’ projects and
support measures
Level of use of information portal
Proportion of total programme budget
used to support this operational
objective (indicative target 40 %).
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Active civil society in Europe:
- Structural support of European public
policy research organisations
- Structural support to organisations of
civil society at European level
- Support to projects initiated by civil
society organisations

Number of actions involving policy
research organisations
Number of supported public policy
research organisations
Proportion of total programme budget
used to support policy research
organisations
Number of European organisations
active in the field of civil society
supported
Proportion of total programme budget
used to support such organisations
Number of projects supported
Level of use of information portal
Proportion of total programme budget
used to support this operational
objective (indicative target 30 %).

Together for Europe

Number of events supported
Number of conferences supported
Level of use of information portal
Number of funded
research projects

studies

and

Proportion of total programme budget
used to support this operational
objective (indicative target 15 %).

The percentages mentioned under each action are indicative. The total does not cover the
totality of the programme’s budget, in order to preserve some flexibility and to take into
account administrative expenditures.
5.4.

Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)18 chosen for the implementation of the action.

18
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If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments"
section of this point.
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X

ٱ

ٱ

Centralised Management
X

Directly by the Commission

X

Indirectly by delegation to:
X

Executive Agencies

ٱ

bodies set up by the Communities as referred to in art.
185 of the Financial Regulation

X

National public-sector bodies/bodies with public-service
mission

Shared or decentralised management
ٱ

With Member states

ٱ

With Third countries

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:
Most of the actions will be implemented through centralised management as follows:
–

The Commission will manage directly strategic activities, in particular
those involving the development of partnerships or the organisation of
major events: structural support to think tanks and to civil society
networks, town-twinning support measures, citizen’s initiatives, studies
and polls, and most of the special events and dissemination of information.

–

The Executive Agency will manage by delegation smaller-scale projects:
town-twinning projects (citizen’s meetings, conferences and seminars) and
civil society projects.

–

In specific circumstances, and in specific countries, the Commission could
decide to entrust national public-sector bodies/bodies with public service
mission with the management of the programme.

6.

MONITORING AND EVALUATION

6.1.

Monitoring system

The specific objectives of the programme and the actions will be subject to monitoring.
Data will be collected as follows:

EL
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–

All participants to the programme will fill in a survey before and after the
action takes place, in order to measure the changes in behaviour,
perceptions and attitude; this survey will also enquire on whether projects,
would or not have been undertaken, had they not been funded by the
programme.

–

All relevant quantitative data will be collected by the managing
institution/body.

–

Information providing a measure of the performance, results and impact of
the programme will be also taken from audit reports on a sample of
programme beneficiaries (30 per year).

–

The information portal will include a counter.

6.2.

Evaluation

6.2.1.

Ex-ante evaluation

The ex-ante evaluation was carried out by the Commission (August 2004-February
2005), with the support of an external consultant. As part of this exercise, an extensive
consultation has been carried out of the problems and issues to be addressed, the target
users, key objectives and potential options for implementation, in three steps:
a) Public on-line consultation (15 December 2004- 15 February 2005)
The online consultation was done with the IPM tool and resulted in more than thousand
responses, including around 700 from organisations and around 300 from individuals.
Almost all respondents agreed with the need for a new programme. This highlights that
there is overwhelming support for a new programme. The overall approach proposed, of
involving both citizens directly and civil society organisations, was massively supported.
The success of the current activities, such as town twinning and operating costs of
organisations, was evidenced by the strong support for pursuing them. The main
innovations sought are multi-annual projects, pooling of experience between local
projects of different Member States, development of innovative partnerships/cooperation
with new partners and major events mobilizing citizens at EU level, notably in the
context of intercultural dialogue. The ideas of exchanging good practices in the voluntary
sector and the networking of think tanks were also welcomed. Simplification of
procedures is requested by a large number of respondents.
Full results will soon be available on DG EAC website as well as on the “Your Voice in
Europe” page.
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b) Bilateral meetings with key stakeholders (January-February 2005)
These bilateral contacts provide the opportunity to have an in-depth discussion with a
limited number of key interlocutors representing a variety of “profiles”19.
Meeting reports are available (EAC.D.4).
c) Consultation Forum (3-4 February 2005)
Approximately 350 participants took part in the consultative forum, covering the full
range of stakeholders including NGOs, think tanks, regional and municipal
representatives, European networks, advocacy groups, trade unions and European
associations. The transnational dimension was considered essential. The intercultural
dimension was underlined, as well as the need to pay particular attention to building
bridges between the citizens of “new”, “old” and future Member States. There was a
demand for a better recognition of the aspect of volunteering which is intrinsic to this
field. There was also a view that the programme should benefit both individual citizens
and Europe as a whole. Another conclusion was that the action of bringing the various
stakeholders together should be built upon in future. It was suggested that there should be
more scope for events with a certain visibility and to celebrate together certain
achievements and key moments of our history.
Continuity came out as a recurrent theme, without it being contradictory to the
introduction of innovation. There was strong support for a continuation of the towntwinning activities. The situation was the same as regards support for operating costs of
NGOs and other civil society organisations, reflecting their need for sufficient public
sources of funding in order to preserve their independence. Already well established
organisations like trade unions may use their networks for contributing and debating on
European issues. European think tanks activities have to be supported, strengthened and
structured. Many of the issues raised at the forum related to implementation and the need
for simplification of the procedures.
The notion of multi-annual funding was seen as an opportunity to actively assist in
capacity building and enhanced stability in all activities although scope for short-term
actions should be maintained, be it for innovative actions or for small entities
(particularly in the town-twinning area). Cross-fertilisation between the various activities
carried out under the programme was recommended, for example between town-twinning
and NGOs. Networking was also considered as important. This networking should not
only be between the same types of stakeholders but between them – for example, linking
think tanks (ideas) and civil society organisations (action). It was also asked that bridges

19
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European Trade Union Confederation (ETUC), Platform of European Social NGOs, Solidar, Euro
citoyen action et service (ECAS), Fondation pour les générations futures, COMECE
(Confédération des Episcopats de la CE), European Policy Centre (EPC), AVSO (Association of
Voluntary Service Organisations) and SCI (Service Civil International), Association « Notre
Europe »,Four Town Twinning Committees (during the Forum).
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between this programme and other Commission programmes be ensured (in the fields of
Youth, Education, Justice, Social Affairs…).
Full transcription of the debates as well as the parallel sessions reports will be
incorporated into a CDRom, that will be sent to all participants, and also be available on
DG EAC website.
These findings were incorporated in the ex-ante evaluation analysis and taken into
account in the programme proposal. They underline the necessity to respond to the needs
of the citizens and of civil society organisations for a support scheme to transnational
activities in the field of active citizenship. They stress the complementarity with other
programmes and activities of the European Union, especially those implemented by the
Directorate General for Press and Communication, the Directorate General for Research
and the Directorate General for Justice, Freedom and Security.
6.2.2.

Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned
from similar experiences in the past)

At the time of this proposal, the current programme has been implemented for one year
only. An ex-post evaluation of the current programme (2004-2006) is due by December
2007; a draft report is anticipated in the beginning of 2006.
6.2.3.

Terms and frequency of future evaluation

Mid-term report
The first report will be drawn up three years after the start of the programme (31
December 2010 at the latest). The object of this report is to provide an initial assessment
of the results obtained at the halfway stage so that any changes or adjustments that are
deemed necessary may be made for the second half of the programme (31 December
2011 at the latest).
Ex-post evaluation
The ex-post report on the impact of the action in question will be drawn up at the end of
the seven-year programme (31 December 2015 at the latest). The object of this report is
to assess the comparative results of support systems in the light of the programme
objectives. As with the mid-term report, the Commission will call on outside consultants
for assistance.
7.

ANTI-FRAUD MEASURES

For projects selected in accordance with the procedure described in Article 13(1) of this
Decision, a sampling audit system will be established.
The beneficiary of a grant shall make available to the Commission all supporting
documents relating to expenditure for a period of five years reckoned from the date of the
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final payment. The beneficiary of a grant shall ensure that, where applicable, supporting
documents in the possession of partners or members are made available to the
Commission.
The Commission may have an audit of the use made of the grant carried out either
directly by its own staff or by any other qualified outside body of its choice. Such audits
may be carried out throughout the lifetime of the contract and for a period of five years
from the date of payment of the balance. Where appropriate, the audit findings may lead
to recovery decisions by the Commission.
Commission staff and outside personnel authorised by the Commission shall have
appropriate access to the offices of the beneficiary and to all the information, including
information in electronic format, needed in order to conduct such audits.
The Court of Auditors and the European Anti-Fraud Office (OLAF) shall enjoy the same
rights, especially of access, as the Commission.
In order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other
irregularities, the Commission may carry out on-the-spot checks and inspections under
this programme in accordance with Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96.20
Where necessary, investigations shall be conducted by the European Anti-Fraud Office
(OLAF) and these shall be governed by Regulation (EC) No 1073/1999 of the European
Parliament and of the Council21.

20
21
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OJ L 292, 15.11.1996, p. 2.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.
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8.

DETAILS OF RESOURCES

8.1.

Objectives of the proposal in terms of their financial cost
Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)
Type
of
output

Av.
cost

- Citizens’ meetings

Project
Grant

- Conferences &
Seminars

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total cost

0,008

875

7,000

1.088

8,700

1.125

9,000

1.300

10,400

1.425

11,400

1.513

12,100

1.613

12,900

8.939

71,500

Project
Grant

0,025

52

1,300

60

1,500

60

1,500

72

1,800

80

2,000

80

2,000

84

2,100

488

12,200

- Multi-annual
TWINNING projects

Project
Grant

0,200

4

0,700

5

1,000

7

1,300

9

1,800

12

2,400

13

2,600

17

3,400

67

13,200

- Support of CEMR

Operati
ng
Grant

0,250

1

0,250

1

0,250

1

0,250

1

0,280

1

0,280

1

0,280

1

0,300

7

1,890

OPERATIONAL
ACTION No.1: 22
ACTIVE
CITIZENS FOR
EUROPE
Measure 1:
TOWN
TWINNING

22
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As described under Section 5.3.
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Type
of
output

Av.
cost

2007
No.
outputs

2008
Total
cost

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total cost

Measure 2
CITIZENS’
PROJECTS AND
SUPPORT
MEASURES
- Citizens’ projects
(Panels…)

Project
Grant

0,020

6

0,125

12

0,225

15

0,310

18

0,360

18

0,360

25

0,500

94

1,880

- Support measures
(Training…)

Project
Grant/
Market

0,020

7

0,125

11

0,225

16

0,310

18

0,360

18

0,360

25

0,500

95

1,880

Sub-total Action N° 1

932

9,250

1.167

11,700

1.216

12,500

1.413

14,900

1.554

16,800

1.643

17,700

1.765

19,700

9.690

102,550

6

1,000

8

1,300

9

1,400

11

1,800

14

2,200

15

2,400

16

2,500

79

12,600

3

0,300

3

0,300

4

0,400

5

0,500

6

0,600

7

0,700

28

2,800

1

0,630

1

0,630

1

0,660

1

0,660

1

0,660

1

0,680

7

4,550

OPERATIONAL
ACTION No.2:
ACTIVE CIVIL
SOCIETY IN
EUROPE
Measure 1:
STRUCTURAL
SUPPORT TO
“THINK TANKS”
- Think tanks

Operati
ng
Grant

- Networks

Operati
ng
Grant

0,100

- “Our Europe”
Association

Operati
ng
Grant

0,650
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0,160

1

0,630
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Type
of
output

Av.
cost

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total cost

0,160

11

1,700

13

2,000

14

2,200

16

2,600

18

2,800

19

3,000

20

3,200

111

17,500

Measure 2:
STRUCTURAL
SUPPORT TO
CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS

- Networks

Operati
ng
Grant

- Social Platform

Operati
ng
Grant

0,640

1

0,620

1

0,620

1

0,620

1

0,650

1

0,650

1

0,650

1

0,670

7

4,480

- European Movement

Operati
ng
Grant

0,490

1

0,360

1

0,380

1

0,400

1

0,430

1

0,450

1

0,480

1

0,500

7

3,000

Project
Grant

0,080

50

3,000

78

4,700

83

5,000

90

5,400

95

5,700

100

6,000

100

6,000

596

35,800

70

7,310

105

9,930

112

10,550

124

11,940

135

12,960

143

13,790

146

14,250

835

80,730

Measure 3:
CIVIL SOCIETY
PROJECTS
- Support to projects
Sub-total Action N° 2
OPERATIONAL
ACTION No.3:
TOGETHER FOR
EUROPE
Measure 1:
HIGH VISIBILITY
EVENTS
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Grant /

- Events

0,750

1

Av.
cost

2007

1,000

3

2,000

3

2,200

4

3,000

4

3,000

4

3,000

4

3,300

23

17,500

Market
Type
of
output

No.
outputs

2008
Total
cost

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total
cost

No.
outputs

Total cost

1

0,200

1

0,200

2

0,300

2

0,300

2

0,330

2

0,400

10

1,730

Measure 2:
STUDIES
- Studies, surveys,
opinion polls

Grant /
0,200

Market

Measure 3:
DISSEMINATION /
INFORMATION
- Portal /

Market

0,100

2

0,200

2

0,200

2

0,200

3

0,250

3

0,330

4

0,350

4

0,400

20

1,930

Operati
ng
Grant

0,200

2

0,400

2

0,400

2

0,400

2

0,440

2

0,450

2

0,460

2

0,480

14

3,030

5

1,600

8

2,800

8

3,000

11

3,990

11

4,080

12

4,140

12

4,580

67

24,190

1.007

18,160

1.280

24,430

1.336

26,050

1.548

30,830

1.700

33,840

1.798

35,630

1.923

38,530

10.522

207,470

Service Contracts
- Maisons JM & RS

Sub-total Action N° 3
TOTAL COST
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8.2.

Administrative Expenditure

8.2.1.

Number and type of human resources
Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources
(number of posts/FTEs)

Types of post

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A*/AD

3

3

3

3

4

4

4

B*,
C*/AST

7

7

7

7

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

Other staff25 financed by art.
15 01 04/05

22

27

27

29

29

30

30

TOTAL

36

41

41

43

45

46

46

Officials or
temporary staff23
(15 01 01)

Staff financed24 by art.
15 01 02

8.2.2.

Description of tasks deriving from the action

8.2.3.

Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from
each of the sources)
Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or
extended
Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal
redeployment)
Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year
in question
8.2.4.

Other Administrative expenditure included in reference amount (15 01 04… –
Expenditure on administrative management)
EUR million (to 3 decimal places)

23
24
25
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Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is included within the reference amount.
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Budget line
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

(15.0104…)
1 Technical and
administrative assistance
(including related staff costs)
Executive agencies26

2,551

3,173

3,238

3,540

3,609

3,806

3,883

23,800

- intra muros

0,062

0,064

0,065

0,066

0,068

0,069

0,070

0,464

- extra muros

0,029

0,030

0,030

0,031

0,031

0,032

0,032

0,215

Supporting expenditure

0,398

0,403

0,417

0,433

0,452

0,463

0,485

3,051

Total Technical and
administrative assistance

3,040

3,670

3,750

4,070

4,160

4,370

4,470

27,530

Other technical and
administrative assistance

8.2.5.

Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference
amount
EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Officials and temporary
staff (15 01 01)

1,127

1,150

1,173

1,197

1,463

1,493

1,523

Staff financed by art 15 01
02 (auxiliary, END, contract
staff, etc.)

0,232

0,236

0,241

0,245

0,251

0,256

0,261

Total cost of Human
Resources and associated
costs (NOT in reference
amount)

1,359

1,386

1,414

1,442

1,714

1,749

1,784

Calculation– Officials and Temporary agents
(2005): 108.000 €
Indexation: 1,040 (2007), 1,061 (2008), 1,082 (2009), 1,104 (2010), 1,126 (2011), 1,149 (2012), 1,172
(2013)
10 (12) FTE: 3(4) A – 1(2) B – 6 C

26
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Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies)
concerned.
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Calculation– Staff financed under art. 15 01 02
Contract staff: (1) A: 87.014 € - (1) B: 51.140 € - (1) C: 40.037 € - (1) END: 44.316 €
Indexation: 1,040 (2007), 1,061 (2008), 1,082 (2009), 1,104 (2010), 1,126 (2011), 1,149 (2012), 1,172
(2013)
3 FTE: 1A – 1B – 1C & 1 FTE: (END)

The costs for staff under point 8.2.5 are an estimate for the period 2007-2013. Taking into account the
increase of operational credits year after year, these human resources would pass from 14 men/years
in 2007 to 16 men/years in 2013.
No additional human resources are needed in 2007 compared with the situation in 2006.
8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount
EUR million (to 3 decimal places)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

15 01 02 11 01 – Missions

0,042

0,042

0,043

0,044

0,045

0,046

0,047

0,309

15 01 02 11 02 – Meetings &
Conferences

0,328

0,336

0,342

0,349

0,356

0,363

0,370

2,444

15 01 02 11 03 – Committees27

0,068

0,069

0,071

0,072

0,073

0,075

0,076

0,504

0,438

0,447

0,456

0,465

0,474

0,484

0,493

3,257

15 01 02 11 04 – Studies &
consultations
15 01 02 11 05 - Information
systems

Total Other Management
Expenditure
(15 01 02 11)

27
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Specify the type of committee and the group to which it belongs.
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3 Other expenditure of an
administrative nature
(specify including reference
to budget line)

Total Administrative
expenditure, other than
human resources and
associated costs (NOT
included in reference
amount)

0,438

0,447

0,456

0,465

0,474

0,484

0,493

3,257

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount
Missions: 5persons * 10missions * 825 € (average)
Meetings: 2meetings * 50persons * (860 € + (2*150 €))
Meetings: 3meetings * 25persons * 860 € (management Committee)
Conference: Annual conference - (approx. 200.000 €)
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. The
allocation of posts should take into account an eventual reallocation of posts between
departments on the basis of the new financial perspectives.

EL

52

EL

