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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 1904/2006/EK
(2006. gada 12. decembris),
ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu
aktīvu Eiropas pilsonību
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(5)

Aktīva pilsoniskuma iedrošināšanai ir ļoti liela nozīme, lai
stiprinātu ne tikai cīņu pret rasismu, ksenofobiju un neiecietību, bet arī kohēziju un demokrātijas attīstību.

(6)

Saistībā ar ES informācijas un saziņas stratēģiju būtu
jānodrošina, ka par programmā atbalstītajiem pasākumiem ir plaša informācija un ka tie ir iedarbīgi.

(7)

Lai tuvinātu Eiropu tās pilsoņiem un veicinātu to pilnīgu
līdzdalību aizvien saliedētākas Eiropas veidošanā, būtu
jāvēršas pie visiem dalībvalstu valstspiederīgajiem un likumīgajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem un tie jāiesaista
starptautiskos apmaiņas un sadarbības pasākumos,
veicinot piederības izjūtas kopīgiem Eiropas ideāliem
attīstību.

(8)

Eiropas Parlaments 1988. gadā pieņemtajā Rezolūcijā,
uzskatīja par vēlamu pastiprināt centienus veicināt
sakarus starp dažādu dalībvalstu pilsoņiem un paziņoja,
ka īpašs Eiropas Savienības atbalsts sadraudzības shēmu
pilnveidošanai starp dažādu dalībvalstu pašvaldībām ir
gan racionāls, gan vēlams.

(9)

Eiropadome vairākkārt ir atzinusi vajadzību Eiropas
Savienību un tās iestādes tuvināt dalībvalstu pilsoņiem.
Tā ir iedrošinājusi Savienības iestādes uzturēt un sekmēt
atvērtu, pārskatāmu un regulāru dialogu ar organizēto
pilsonisko sabiedrību, tādējādi veicinot iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanā, vienlaikus uzsverot Eiropas iedzīvotājiem kopīgās nozīmīgās
vērtības.

(10)

Padome ar Lēmumu 2004/100/EK (2004. gada 26. janvāris), ar ko izveido Kopienas rīcības programmu aktīvas
Eiropas pilsonības (sabiedriskās līdzdalības) veicināšanai (5) izveidoja rīcības programmu, kurā apstiprināta
vajadzība sekmēt nepārtrauktu dialogu ar pilsoniskās
sabiedrības organizācijām un pašvaldībām un atbalstīt
iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
151. un 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Ar Līgumu ir izveidota Savienības pilsonība, kas papildina
attiecīgo dalībvalstu pilsonību. Tā ir būtisks elements
Eiropas integrācijas procesa stiprināšanā un nodrošināšanā.

(2)

Kopienai būtu jāpanāk, ka pilsoņi pilnībā izprot savu
Eiropas pilsonību, tās priekšrocības, kā arī tiesības un
pienākumus, kas jāveicina, pienācīgi ņemot vērā subsidiaritāti un kohēzijas vajadzības.

(3)

Sevišķi svarīgi ir panākt, lai Eiropas pilsoņi pilnīgi apzinātos savu Eiropas Savienības pilsonību saistībā ar
plašajām pārdomām par Eiropas nākotni, ko uzsāka Eiropadome Briseles sanāksmē 2005. gada 16. un 17. jūnijā.
Tādēļ programmai “Eiropa pilsoņiem” būtu jāpapildina
citas šajā saistībā sāktās ierosmes, bet tās nedrīkstētu
pārklāties.

(4)

Lai pilsoņi pilnīgi atbalstītu Eiropas integrāciju, lielāka
uzmanība tālab būtu jāpievērš to kopējām vērtībām,
vēsturei un kultūrai, kas ir būtiski faktori pilsoņu līdzdalībai sabiedrībā, kura balstīta uz brīvību, demokrātiju un
cilvēktiesībām, kultūras daudzveidību, toleranci un solidaritāti, saskaņā ar 2000. gada 7. decembrī izsludināto
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (4).

(1) OV C 28, 3.2.2006., 29. lpp.
(2) OV C 115, 16.5.2006., 81. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2006. gada 5. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī
vēl nav publicēts), Padomes 2006. gada 25. septembra Kopējā nostāja
(Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2006.
gada 25. oktobra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
Padomes 2006. gada 11. decembra Lēmums.
(4) OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(5) OV L 30, 4.2.2004., 6. lpp.
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(11)

Pilsoņu projekti ar starptautisku un starpnozaru dimensiju ir nozīmīgi mehānismi, lai uzrunātu iedzīvotājus un
veicinātu izpratni par Eiropu, Eiropas politisko integrāciju, sociālo iekļaušanu un savstarpēju saprašanos.

(12)

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī ir nozīmīgas pilsoņu aktīvai līdzdalībai sabiedrībā, un tās palīdz veicināt visus sabiedriskās
dzīves aspektus. Šīs organizācijas ir arī starpnieki starp
Eiropu un tās pilsoņiem. Tāpēc būtu jāveicina un jāiedrošina šo organizāciju starptautiska sadarbība.

(13)

Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas var
sniegt idejas un apsvērumus, lai uzturētu debates Eiropas
mērogā. Tādēļ ir arī ieteicams atbalstīt — kā saikni starp
Eiropas iestādēm un Eiropas pilsoņiem — pasākumus,
kas atspoguļo šo organizāciju apņemšanos izveidot
Eiropas identitāti un pilsoniskumu, izstrādājot procedūras
ar pārskatāmiem kritērijiem, lai veicinātu informācijas
tīklus un informācijas apmaiņu.

(14)

Ir lietderīgi arī turpināt darbu, ko Eiropas Savienība ir
uzsākusi saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Lēmumu Nr. 792/2004/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko
ievieš Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai
atbalstītu Eiropas līmeņa organizācijas kultūras jomā (1),
to galveno vietu un arhīvu saglabāšanai un tās vēsturiskās
piemiņas kopšanai, kas ir saistīta ar deportācijām. Tā ir
iespējams saglabāt iedzīvotāju informētību par otro
pasaules karu pilnā apmērā un par tā traģiskajām sekām,
kā arī sekmēt vispārēju piemiņu, tādējādi atstājot aiz sevis
pagātni un veidojot nākotni.

(15)

Eiropadomes Nicas sanāksmē, kas notika 2000. gada 7.
līdz 9. decembrī, pieņemtajā Deklarācijā par sportu ir
norādīts, ka “Kopienai, kaut arī tai nav šajā jomā tiešu
pilnvaru, rīkojoties saskaņā ar dažādajiem Līguma noteikumiem, ir jāņem vērā sportam raksturīgās sociālās, izglītības un kultūras funkcijas.”

(16)

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visu dalībvalstu pilsoņu un
pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzsvarotai integrācijai starptautiskos projektos un pasākumos.

(17)

Kandidātvalstis un EBTA valstis, kas ir EEZ līguma
dalībvalstis, ir atzītas par potenciālām dalībniecēm
Kopienas programmās saskaņā ar nolīgumiem, kas
noslēgti ar šīm valstīm.

(18)

Saloniku Eiropadome 2003. gada 19. un 20. jūnijā
pieņēma “Darba kārtību Rietumbalkānu valstīm: virzība

(1) OV L 138, 30.4.2004., 40. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
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uz Eiropas integrāciju”, ar ko uzaicināja Rietumbalkānu
valstis piedalīties Kopienas programmās un aģentūrās;
tāpēc Rietumbalkānu valstis būtu jāatzīst par potenciālām
dalībniecēm Kopienas programmās.

(19)

Programma sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm būtu
pastāvīgi jāuzrauga un neatkarīgi jāizvērtē, lai varētu veikt
atkārtotus pielāgojumus, kuri ir nepieciešami pasākumu
pareizai īstenošanai.

(20)

Programmas uzraudzības un izvērtēšanas procedūrās
būtu jāizmanto mērķi un indikatori, kas ir konkrēti,
izmērāmi, sasniedzami, atbilstīgi un ar konkrētiem termiņiem.

(21)

Ir jāpiemēro Padomes Regula (EK, Euratom)
Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam
budžetam (2) (turpmāk — “Finanšu regula”), un Komisijas
Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 19.
novembrī), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu,
ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), ar
ko tiek aizsargātas Kopienas finansiālās intereses, ņemot
vērā vienkāršības un konsekvences principus budžeta
instrumentu izvēlē, to gadījumu skaita ierobežojumu, kad
Komisija saglabā tiešu atbildību par to īstenošanu un
pārvaldību, un vajadzīgo samērīgumu starp resursu
apjomu un ar to izmantošanu saistīto administratīvo
slogu.

(22)

Būtu jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu un lai atgūtu zaudētus vai nepareizi
izmaksātus vai izmantotus līdzekļus.

(23)

Ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,
programmas īstenošanu var vienkāršot, izmantojot finansēšanu ar vienreizēju maksājumu, attiecībā vai nu uz
atbalstu, ko piešķir programmas dalībniekiem, vai uz
Kopienas atbalstu struktūrām, kas programmas pārvaldīšanai izveidotas valsts mērogā.

(24)

Šis lēmums visam programmas īstenošanas laikam paredz
finansējumu, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir galvenā
atsauce ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīguma
(2006. gada 17. maijs) par budžeta disciplīnu un pareizu
finanšu pārvaldību (4) 37. punkta nozīmē.

(3) OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisjas Regulu (EK, Euratom) Nr. 1248/2006 (OV L 227, 19.8.2006.,
3. lpp.).
(4) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
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Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķus nevar pietiekami
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka programmas
pasākumu starptautiskā un daudzpusējā rakstura dēļ šos
mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā
noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.
Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu
jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK
(1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (1).
Saskaņā ar Lēmumu 2004/100/EK būtu jāpieņem pārejas
pasākumi, lai pārraudzītu darbības, kas uzsāktas pirms
2006. gada 31. decembra.
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a) tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos
pieredzē un apmainītos ar pieredzi, viedokļiem un vērtībām,
kā arī lai mācītos no vēstures un plānotu nākotni;
b) atbalstīt rīcību, debates un atziņas, kas saistītas ar Eiropas
pilsonību un demokrātiju, kopīgām vērtībām, vēsturi un
kultūru, sadarbojoties pilsoniskās sabiedrības organizācijās
Eiropas mērogā;
c) tuvināt Eiropu tās pilsoņiem, cildinot Eiropas vērtības un
sasniegumus, vienlaikus saglabājot piemiņu par tās pagātni;
d) iedrošināt mijiedarbību starp visu iesaistīto valstu pilsoņiem
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sekmējot dialogu
starp kultūrām un izceļot gan Eiropas daudzveidību, gan
vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem, kas veicinātu ciešāku sakaru veidošanu starp to dalībvalstu pilsoņiem,
kuras bija Eiropas Savienībā pirms 2004. gada 1. maija, un
to dalībvalstu pilsoņiem, kuras pievienojušās pēc minētās
dienas.

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

3. pants

1. pants
Programmas priekšmets un darbības joma
1.
Ar šo lēmumu izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”
(turpmāk — “programma”) laikposmam no 2007. gada
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
2.

Programma sekmē šādus vispārējus mērķus:

a) dot pilsoņiem iespēju sadarboties un piedalīties arvien saliedētākas Eiropas izveidē, kas ir demokrātiska un orientēta uz
pasauli un kuru vieno un bagātina kultūras daudzveidība,
tādējādi attīstot Eiropas Savienības pilsonību;
b) izkopt Eiropas identitātes apziņu, kuras pamatā ir kopīgas
vērtības, vēsture un kultūra;

Darbības

1. Programmas mērķus sasniedz, atbalstot kādu no šādām
darbībām, par kurām sīku informāciju var atrast pielikuma
I daļā:
a) “Aktīvi iedzīvotāji Eiropai”, ko veido:
— pilsētu sadraudzība,
— iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi;
b) “Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā”, ko veido:
— strukturālais atbalsts Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām (ideju ģeneratoriem),

c) veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu Eiropas Savienībai;
d) stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību,
vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām.

— strukturālais atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas mērogā,
— atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktajiem
projektiem;

2. pants
Īpaši programmas mērķi

c) “Kopīgi Eiropai”, ko veido:
— tādi plašas ievērības pasākumi kā atceres dienas, apbalvojumi, mākslas pasākumi, Eiropas mēroga konferences,

Programmai saskaņā ar Līguma pamatmērķiem ir šādi īpaši
mērķi, kas jāīsteno starptautiskā līmenī:

— pētījumi, apsekojumi un sabiedriskās domas aptaujas,

(1) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmums jaunākie grozījumi izdarīti ar
Lēmums 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.)

— informācijas un izplatīšanas līdzekļi;
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d) “Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā”, ko veido:
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nizācijām (ideju ģeneratoriem), iedzīvotāju grupām un citām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

— galveno deportāciju vietu un ar deportāciju saistīto arhīvu
saglabāšana un upuru piemiņa.
2.
Katrā darbībā prioritāti var piešķirt līdzsvarotai visu dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju integrācijai, atbilstoši īpašajam mērķim, kas izklāstīts 2. panta
d) apakšpunktā.

4. pants
Kopienas pasākumu veidi

7. pants
Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām
Uz kopīgu ieguldījumu pamata, kā arī saskaņā ar Finanšu regulu
un dažādiem katras iestādes vai organizācijas noteikumiem,
programma var attiekties uz kopīgām un novatoriskām
darbībām aktīvas Eiropas pilsonības jomā ar tādām attiecīgām
starptautiskām organizācijām kā Eiropas Padome un UNESCO.

1.
Kopienas pasākumi var būt dotācijas vai valsts iepirkuma
līgumi.

8. pants

2.
Kopienas dotācijas var piešķirt tādos īpašos veidos kā
darbības dotācijas, rīcības dotācijas, stipendijas, balvas.
3.
Valsts iepirkuma līgumi attiecas uz tādu pakalpojumu
iepirkšanu kā pasākumu organizēšana, pētījumi un apsekojumi,
informācijas un izplatīšanas instrumenti, uzraudzība un novērtēšana.
4.
Lai iegūtu tiesības uz Kopienas dotācijām, saņēmējiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas pielikuma II daļā.

Īstenošanas pasākumi
1. Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi programmas
īstenošanai saskaņā ar pielikumā paredzētajiem noteikumiem.
2. Saskaņā ar procedūru, kas noteikta 9. panta 2. punktā,
pieņem šādus pasākumus:
a) programmas īstenošanas kārtība, tostarp gada darba plāns,
atlases kritēriji un atlases procedūras;
b) vispārējais līdzsvars starp dažādām programmas darbībām;

5. pants
Līdzdalība programmā
Programma ir atvērta šādu valstu (turpmāk — “dalībvalstis”)
līdzdalībai:
a) dalībvalstis;
b) EBTA valstis, kas ir EEZ līguma dalībvalstis, saskaņā ar šā
līguma noteikumiem;
c) kandidātvalstis, kas gūst labumu no pirmspievienošanās stratēģijas, saskaņā ar vispārējiem principiem un vispārējiem
noteikumiem un nosacījumiem šo valstu līdzdalībai Kopienas
programmās, kas noteikti ar šīm valstīm noslēgtajos pamatnolīgumos;

c) procedūras programmas uzraudzībai un izvērtēšanai;
d) finansiālais atbalsts (apjoms, ilgums, sadalījums un atbalsta
saņēmēji), ko sniedz Kopiena attiecībā uz visām darbības
dotācijām, daudzgadīgiem sadraudzības līgumiem saskaņā ar
1. darbību un plašas ievērības pasākumiem saskaņā ar
3. darbību.
3. Citus pasākumus, kas nepieciešami šīs programmas
izpildei, pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto procedūru.
4. Kā daļu no 2. punktā minētās procedūras Komisija var
izstrādāt pamatnostādnes katrai no pielikumā minētajām
darbībām, lai pielāgotu programmu jebkurām prioritāšu
izmaiņām aktīvas Eiropas pilsonības jomā.

d) Rietumbalkānu valstis saskaņā ar kārtību, kas jāizveido ar
šīm valstīm, pamatojoties uz pamatnolīgumiem par vispārējiem principiem šo valstu līdzdalībai Kopienas programmās.

9. pants
Komiteja

6. pants
Programmas pieejamība
Programma ir atvērta visām ieinteresētajām personām, kas
veicina aktīvu Eiropas pilsonību, it īpaši vietējām pašvaldībām
un organizācijām, Eiropas sabiedrības politikas pētniecības orga-

1.

Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma
1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.
Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir
divi mēneši.
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3.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma
1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.
4.

Komiteja pieņem savu reglamentu.

10. pants
Saskaņotība ar citiem Kopienas un Eiropas Savienības
instrumentiem
1.
Komisija nodrošina saskaņotību un papildināmību starp šo
programmu un instrumentiem citās Kopienas darbības jomās, jo
īpaši šādās jomās: izglītība, arodapmācība, kultūra, jaunatne,
sports, vide, audiovizuālā nozare un plašsaziņas līdzekļi, pamattiesības un brīvības, sociālā iekļaušana, dzimumu līdztiesība, visa
veida diskriminācijas, rasisma un ksenofobijas apkarošana, zinātniskā pētniecība, informācijas sabiedrība un Kopienas ārējā
darbība, jo īpaši Eiropas kaimiņattiecību politikas līmenī.
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5. Komisija, ņemot vērā saņēmēju specifiku un darbību veidu,
var izlemt, vai atbrīvot saņēmējus no to profesionālo iemaņu un
kvalifikāciju pārbaudes, kas vajadzīgas ierosināto darbību vai
darbības programmu pabeigšanai.

6. Informācijas apjomu, kas saņēmējam jāsniedz, var ierobežot mazu dotāciju gadījumos.

7.
Īpašos gadījumos, piemēram, kad piešķir mazas dotācijas,
saņēmējam nav jāprasa pierādīt finansiālo spēju izpildīt plānoto
projektu vai darba programmu.

8. Darbības dotācijas, kuras saskaņā ar šo programmu piešķir
struktūrām, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme,
kā noteikts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 162. pantā,
atjaunošanas gadījumā automātiski nesamazina.

2.
Programmai var būt kopīgi resursi ar citiem Kopienas un
Eiropas Savienības instrumentiem, lai izpildītu darbības, kas
atbilst gan šīs programmas, gan citu šādu instrumentu mērķiem.
13. pants
11. pants
Finansējums
1.
Finansējums šīs programmas īstenošanai laikposmam, kas
minēts 1. pantā, ir 215 miljoni EUR.
2.
Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija
saskaņā ar finanšu shēmu.

12. pants
Finanšu noteikumi
1.
Finansiāls atbalsts notiek dotāciju veidā juridiskām
personām. Atkarībā no darbības veida vai iesniedzēja izvirzītā
mērķa, dotācijas var piešķirt arī fiziskām personām.
2.
Komisija var piešķirt balvas fiziskām vai juridiskām
personām par darbībām vai projektiem, kas īstenoti saskaņā ar
programmu.
3.
Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 181.
pantu un atkarībā no darbības veida var atļaut vienotas likmes
finansējumu un/vai vienības izmaksu likmju piemērošanu.
4.

Līdzfinansējums natūrā var tikt pieļauts.

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1. Komisija nodrošina, ka, īstenojot saskaņā ar šo lēmumu
finansētas darbības, tiek aizsargātas Kopienas finansiālās intereses, piemērojot aizsardzības pasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas
pārbaudes un atgūstot nepareizi izmaksātās summas, kā arī, ja ir
atklāti pārkāpumi, piemērojot iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom)
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu
finanšu
interešu
aizsardzību (1),
Padomes
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris)
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai
aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un
citām nelikumībām (2), un Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (3).

2. Attiecībā uz Kopienas darbībām, ko finansē saskaņā ar
programmu, pārkāpuma jēdziens, kas minēts Regulas (EK,
Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, nozīmē jebkuru
Kopienas tiesību normu vai jebkuru līgumsaistību pārkāpumu,
ko rada kāda saimnieciskās darbības subjekta darbība vai bezdarbība, kas kaitē vai varētu kaitēt Savienības vispārējam budžetam
vai Kopienu pārvaldītiem budžetiem, veicot nepamatotus izdevumus.
(1) OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.
(2) OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.
(3) OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.
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3.
Ja Komisija atklāj pārkāpumus, tostarp šā lēmuma vai atsevišķa lēmuma vai līguma, pamatojoties uz kuru tiek piešķirts
attiecīgais finansiālais atbalsts, noteikumu neievērošanu, vai, ja
atklājas, ka, nelūdzot Komisijas piekrišanu, darbībā ir ieviesti
grozījumi, kas ir pretrunā projekta būtībai vai īstenošanas nosacījumiem, Komisija samazina, pārtrauc izmaksāt vai atgūst
darbībai piešķirto finansiālā atbalsta apjomu.
4.
Ja nav ievēroti termiņi vai ja darbības īstenošanā sasniegtais attaisno tikai daļu piešķirtā finansiālā atbalsta, Komisija
pieprasa atbalsta saņēmējam noteiktā laikā iesniegt apsvērumus.
Ja atbalsta saņēmējs nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var
atcelt atlikušo finansiālo atbalstu un pieprasīt atmaksāt jau
izmaksātās summas.
5.
Jebkādas nepareizi izmaksātas summas atmaksā Komisijai.
Summām, kas nav atmaksātas laikā, piemēro procentu likmi
saskaņā ar Finanšu regulā noteiktajiem nosacījumiem.
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b) paziņojumu par programmas turpināšanu — ne vēlāk kā
2011. gada 31. decembrī;
c) ex-post izvērtējuma ziņojumu — ne vēlāk kā 2015. gada 31.
decembrī.
15. pants
Pārejas noteikums
Pirms 2006. gada 31. decembra uzsāktās darbības saskaņā ar
Lēmumu 2004/100/EK līdz to pabeigšanai turpina vadīt, pamatojoties uz minēto lēmumu.
Kā paredzēts Finanšu regulas 18. pantā, programmai var darīt
pieejamas apropriācijas, kas atbilst atvēlētajiem ieņēmumiem,
kas radušies no nepareizi izmaksātu summu atmaksas saskaņā
ar Lēmumu 2004/100/EK.

14. pants
Uzraudzība un izvērtēšana
1.
Komisija nodrošina regulāru programmas uzraudzību.
Uzraudzības un izvērtēšanas procesa rezultātus izmanto
programmas īstenošanā. Uzraudzība jo īpaši ietver 3. punkta
a) un c) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanu.
Programmas īpašos mērķus var pārskatīt saskaņā ar procedūru,
kas noteikta Līguma 251. pantā.

16. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
“Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.
To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

2.
Komisija
nodrošina
regulāru,
ārēju,
neatkarīgu
programmas izvērtēšanu un regulāri informē Eiropas Parlamentu.
3.
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu
komitejai šādus dokumentus:
a) starpposma novērtējuma ziņojumu par iegūtajiem rezultātiem un par programmas izpildes kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem — ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī;

Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris
Eiropas Parlamenta vārdā —

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

Josep BORRELL FONTELLES

Mauri PEKKARINEN
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PIELIKUMS

I. DARBĪBU APRAKSTS
Papildu informācija par piekļuvi programmai
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas minētas 6. pantā, ir, inter alia, arodbiedrības, izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas brīvprātīgā darba un amatieru sporta jomā.

1. DARBĪBA: Aktīvi iedzīvotāji Eiropai
Šī darbība veido programmas daļu, kas īpaši vērsta uz pasākumiem, kuros iesaista pilsoņus. Uz minētajām darbībām
attiecas divi šādi pasākumu veidi:

Pilsētu sadraudzība
Šis pasākums ir vērsts uz darbībām, kas iesaista vai veicina tiešu apmaiņu Eiropas pilsoņu vidū, līdzdarbojoties pilsētu
sadraudzības pasākumos. Tās var būt vienreizējas vai izmēģinājuma darbības, vai darbības strukturētu, daudzgadīgu,
savstarpējas partnerības līgumu veidā, ievērojot programmatiskāku pieeju un ietverot plašu darbību klāstu no iedzīvotāju sanāksmēm līdz īpašām konferencēm par kopīgas intereses tematiem, kā arī attiecīgas publikācijas, ko organizē
saistībā ar pilsētu sadraudzības darbībām. Šis pasākums aktīvi sekmēs savstarpējo zināšanu stiprināšanu un saprašanos
starp iedzīvotājiem un starp kultūrām.
2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši Eiropas pašvaldību un reģionu padomei (CEMR) —
struktūrai, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme un kas ir aktīva pilsētu sadraudzības jomā.

Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi
Saskaņā ar šo pasākumu, tieši iesaistot iedzīvotājus, tiks atbalstīti dažādi starptautiski un starpnozaru dimensijas
projekti. Prioritāri ir projekti, kuru mērķis ir iedrošināt vietēja mēroga līdzdalību. Šādu projektu apjoms un darbības
joma būs atkarīga no izmaiņām sabiedrībā, un, izmantojot novatoriskas metodes, tiks pētītas iespējamās atbildes uz
noskaidrotajām vajadzībām. Tiks iedrošināta jaunu tehnoloģiju, jo īpaši informācijas sabiedrības tehnoloģiju (IST),
izmantošana. Šādos projektos iesaistīs iedzīvotājus ar dažādiem uzskatiem, kuri kopā darbosies vai debatēs par visas
Eiropas jautājumiem, tādējādi veicinot savstarpēju saprašanos, kā arī vairojot informētību par Eiropas integrācijas
procesiem.
Lai pilnveidotu pilsētu sadraudzības un iedzīvotāju projektus, ir arī jāizstrādā atbalsta pasākumi, lai apmainītos ar
labāko praksi, lai ieinteresēto personu, tostarp valsts iestāžu starpā apvienotu pieredzi vietējā un reģionālā mērogā, un
lai attīstītu jaunas iemaņas, piemēram, ar apmācību palīdzību.
Indikatīvi šai darbībai piešķirs vismaz 45 % kopējā programmai plānotā budžeta.

2. DARBĪBA: Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā
Strukturālais atbalsts Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām (ideju ģeneratoriem)
Struktūras, kas piedāvā jaunas idejas un pārdomas par Eiropas jautājumiem, ir nozīmīgi institucionālie sarunu biedri,
kuri ES iestādēm spēj sniegt neatkarīgus stratēģiskus un starpnozaru ieteikumus. Tās var uzsākt darbības, kas uztur
debates, īpaši par Eiropas Savienības pilsonību un par Eiropas vērtību un kultūru jautājumiem. Šā pasākuma mērķis ir
stiprināt tādu iestāžu institucionālo darbspēju, kuras ir reprezentatīvas, sniedz reālu Eiropas pievienoto vērtību, būtiski
var ietekmēt eiropeisko ideju izplatīšanu un, visbeidzot, var sadarboties ar citiem šīs programmas atbalsta saņēmējiem.
Šajā jomā svarīgs faktors ir Eiropas tīklu stiprināšana. Dotācijas var piešķirt uz daudzgadīgas darba programmas
pamata, kurā apkopots plašs tematu vai darbību klāsts.
2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši Pētījumu un pētniecības grupai “Mūsu Eiropa” (“Groupement d'études et de recherches Notre Europe”) un “Eiropas politikas institūtam” (“Institut für Europäische Politik”) —
struktūrām, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme.

Strukturālais atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas mērogā
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir nozīmīgas pilsoniskai, izglītojošai, kultūras un politiskai darbībai saistībā ar līdzdalību sabiedrībā. Tām ir jāpastāv un jāspēj darboties un sadarboties Eiropas līmenī. Tām būtu arī jāspēj piedalīties
politikas veidošanā, izmantojot apspriešanos. Šis pasākums paredz minētajām organizācijām spējas un stabilitāti, lai
tās starpnozaru un horizontālā dimensijā darbotos Eiropas mērogā kā starptautiski katalizatori savu biedru un pilsoniskās sabiedrības labā, tādējādi veicinot programmas mērķus. Šajā jomā svarīgs faktors ir Eiropas tīklu un Eiropas
asociāciju stiprināšana. Dotācijas var piešķirt uz daudzgadīgas darba programmas pamata, kurā apkopots plašs tematu
vai darbību klāsts.
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2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši trim iestādēm, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja
Eiropas nozīme: Eiropas sociālo NVO platformai (Platform of European Social NGOs), Eiropas Kustībai (European Movement) un Eiropas Padomei bēgļu un izsūtīto personu jautājumos.

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktajiem projektiem
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas vietējā, reģionālā, valstu vai Eiropas mērogā iesaista iedzīvotājus vai pārstāv viņu
intereses, piedaloties debatēs, ar publikācijām, iedzīvotāju interešu aizstāvības pasākumiem un citiem konkrētiem starptautiskiem projektiem. Eiropas dimensijas ieviešana vai pilnveidošana pilsoniskās sabiedrības organizāciju pasākumos
ļaus tām uzlabot savas spējas un sasniegt plašāku auditoriju. Dažādu dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju
tieša sadarbība sekmēs savstarpēju izpratni starp dažādām kultūrām un uzskatiem, kā arī kopīgu jautājumu un vērtību
apzināšanu. Lai gan tas var būt atsevišķu projektu veidā, ilgtermiņa pieeja nodrošinās arī ilgtspējīgāku ietekmi un tīklu
un sinerģiju attīstību.
Indikatīvi šai darbībai piešķirs apmēram 31 % kopējā programmai plānotā budžeta.

3. DARBĪBA: Kopīgi Eiropai
Plašas ievērības pasākumi
Ar šo darbību tiks atbalstīti Komisijas vai, attiecīgā gadījumā, sadarbībā ar dalībvalstīm vai citiem attiecīgajiem partneriem organizēti pasākumi, kas ir būtiski apjomā un darbības jomā, šie pasākumi gūs rezonansi Eiropas iedzīvotāju
vidū, palīdzēs vairot piederības izjūtu vienai kopienai, pievērsīs uzmanību Eiropas Savienības vēsturei, sasniegumiem
un vērtībām, iesaistīs iedzīvotājus dialogā starp kultūrām un sekmēs viņu eiropeiskās identitātes pilnveidošanu.
Tādi pasākumi var ietvert vēsturisku notikumu pieminēšanu, Eiropas sasniegumu cildināšanu, mākslas pasākumus,
informētības palielināšanu par specifiskiem jautājumiem, Eiropas mēroga konferences un balvu piešķiršanu, lai izceltu
ievērojamus panākumus. Tiks iedrošināta jaunu tehnoloģiju, jo īpaši IST, izmantošana.

Pētījumi
Lai Eiropas mērogā gūtu labāku izpratni par aktīvu pilsonību, Komisija veiks dažādus pētījumus un sabiedriskās domas
aptaujas.

Informēšanas un izplatīšanas līdzekļi
Ņemot vērā to, ka uzmanība ir vērsta uz iedzīvotājiem un ka ierosmes aktīvas pilsonības jomā ir ļoti daudzveidīgas,
plaša un daudzpusīga informācija par dažādiem programmas pasākumiem, citām Eiropas darbībām saistībā ar pilsonību un citām attiecīgām ierosmēm ir jāsniedz interneta portālos un ar citiem līdzekļiem.
2007., 2008. un 2009. gadā strukturālo atbalstu var sniegt tieši Žana Monē asociācijai (“Association Jean Monnet”),
Robēra Šūmaņa Eiropas centram (“Centre européen Robert Schuman”) un “Maisons de l'Europe”, kas apvienoti valsts un
Eiropas līmenī, — struktūrām, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme.
Indikatīvi šai darbībai piešķirs apmēram 10 % kopējā programmai plānotā budžeta.

4. DARBĪBA: Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā
Šajā darbībā var atbalstīt šāda veida projektus:
— svarīgāko ar masu deportācijām saistīto vietu un piemiņas vietu, bijušo koncentrācijas nometņu un citu vietu, kur
nacisti plašā apmērā spīdzinājuši vai iznīcinājuši cilvēkus, kā arī arhīvu, kuros šie notikumi dokumentēti, saglabāšanai, un upuru, kā arī to, kas ārkārtējos apstākļos glāba cilvēkus no holokausta, piemiņas uzturēšanai;
— piemiņas nodrošināšanai ar staļinismu saistīto masu iznīcināšanu un masu izsūtījumu upuriem, kā arī piemiņas
vietu un šos notikumus dokumentējošu arhīvu uzturēšanai.
Aptuveni 4 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šai darbībai.

II. PROGRAMMAS PĀRVALDĪBA
Šo programmu īstenos, ievērojot pārskatāmības un atklātuma principu, ar lielu organizāciju un projektu dažādību.
Tāpēc projektus un darbības parasti atlasīs, izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Atkāpes būs
iespējamas tikai sevišķos apstākļos un pilnīgā atbilstībā Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 168. panta 1. punkta
c) un d) apakšpunktam.
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Programmā attīstīs daudzgadu partnerības principu, kura pamatā ir saskaņoti mērķi, pamatojoties uz rezultātu analīzi,
lai garantētu savstarpēju labumu gan pilsoniskajai sabiedrībai, gan Eiropas Savienībai. Maksimālais ilgums finansējumam, ko šajā programmā piešķir ar vienreizējas dotācijas nolīgumu, ir 3 gadi.
Attiecībā uz dažām darbībām var būt vajadzīgs pieņemt netiešu centralizētu pārvaldību, ko īsteno izpildaģentūra vai
— īpaši 1. darbībai — valstu aģentūras.
Visas darbības tiks īstenotas starptautiskā mērogā. Tās veicinās pilsoņu un ideju mobilitāti Eiropas Savienībā.
Būs svarīga tīklu izveide un koncentrēšanās uz pavairošanas faktoriem, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (ICT) izmantošana, un to atspoguļos gan darbību veidos, gan iesaistīto organizāciju klāstā. Tiks iedrošināta dažādo
programmā iesaistīto ieinteresēto personu mijiedarbības un sinerģijas attīstība.
No programmas budžeta var arī segt izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanas, turpmākām, uzraudzības, revīzijas un
izvērtēšanas darbībām, kuras tieši vajadzīgas programmas pārvaldīšanai un tās mērķu īstenošanai, it īpaši tādām
darbībām kā pētījumi, sanāksmes, informēšanas un publicēšanas darbības, izdevumus, kas saistīti ar informācijas
apmaiņai paredzētiem IT tīkliem, kā arī visus citus administratīvos un tehniskā atbalsta izdevumus, par kuriem Komisija var pieņemt lēmumu saistībā ar programmas pārvaldīšanas vajadzībām.
Kopējiem programmas administratīvajiem izdevumiem būtu jābūt samērīgiem ar attiecīgajā programmā paredzētajiem
uzdevumiem un indikatīvi tiem būtu jāatbilst apmēram 10 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta.
Komisija var pēc vajadzības veikt informēšanas, publicēšanas un izplatīšanas pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka par
programmā atbalstītajiem pasākumiem ir plaša informācija un ka tie ir ļoti iedarbīgi.
III. PĀRBAUDES UN REVĪZIJAS
Projektiem, kas izraudzīti saskaņā ar šo lēmumu, izveido izlases revīzijas sistēmu.
Dotācijas saņēmējam Komisijai jāiesniedz visi apliecinošie dokumenti, kas saistīti ar izdevumiem piecu gadu laikposmā
pēc pēdējā maksājuma datuma. Dotācijas saņēmējs gādā par to, lai vajadzības gadījumā Komisijai ir pieejami tādi apliecinoši dokumenti, kas atrodas pie partneriem vai dalībniekiem.
Komisija var veikt dotācijas izmantojuma revīziju vai nu tieši ar sava personāla palīdzību, vai izvēloties jebkuru citu
kvalificētu neatkarīgu iestādi. Šādu revīziju var veikt visā līguma darbības laikā un piecu gadu laikposmā no atlikuma
samaksas datuma. Attiecīgā gadījumā revīzijā atklātie fakti var būt par pamatu, lai Komisija pieņemtu lēmumus par līdzekļu atgūšanu.
Komisijas personālam un neatkarīgam personālam, ko Komisija pilnvarojusi, ir jābūt nodrošinātai pienācīgai pieejai
saņēmēja birojam un visai informācijai, tostarp informācijai elektroniskā formātā, kas vajadzīga šādām revīzijām.
Revīzijas palātai un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir tādas pašas tiesības kā Komisijai, jo īpaši
piekļuves tiesības.
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