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BIZOTTSÁG

„Európa a polgárokért” program (2007–2013) – A programismertető feltételes közzététele

(2006/C 285/08)

Bevezetés

A Bizottságnak a 2007–2013 közötti időszakra szóló „Európa a polgárokért” programmal kapcsolatos
javaslatát az európai jogalkotó a tervek szerint hamarosan elfogadja. Mindazonáltal annak lehetővé tétele
érdekében, hogy a program mihamarabb megvalósulhasson, és hogy a közösségi támogatások lehetséges
kedvezményezettjei a lehető leghamarabb elkészíthessék ajánlataikat, a Bizottság úgy döntött, hogy közzé-
teszi a programismertető ideiglenes változatát, benne a program végrehajtására vonatkozó részletes infor-
mációkkal.

1. Figyelmeztetés

A programismertető jogilag nem kötelezi a Bizottságot. Az ismertető törölhető, és megfelelő válaszadási
idővel eltérő tartalmú programismertető hirdethető meg abban az esetben, ha az európai jogalkotó az
alapvető jogszabályt lényegesen módosítja.

Még általánosabban, az „Európa a polgárokért” program 2007. évi megvalósítása a programismertetőben
előirányzottaknak megfelelően a következő feltételektől függ, amelyek teljesítése nem a Bizottságon múlik:

– a programot létrehozó jogalap végleges szövegének lényeges módosítás nélkül történő elfogadása az
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által;

– az „Európa a polgárokért” programra vonatkozó éves munkaterv, az általános végrehajtási iránymuta-
tások, valamint a kiválasztási kritériumok és eljárások elfogadása, a programbizottság véleményének
kikérése után; és

– az Európai Unió 2007. évi költségvetésének elfogadása a költségvetési hatóság által.

Emellett ebben a programismertetőben az EAC Végrehajtó Ügynökségére való utalások egy bizottsági hatá-
rozat elfogadásától függenek, amely kiterjeszti az EAC Végrehajtó Ügynökségének megbízatását a prog-
ramok új generációjára.

2. Célkitűzések és leírás

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa megállapodott az „Európa a polgá-
rokért” program létrehozásáról, amely megteremti a jogi keretet az „aktív európai polgári részvételt”, azaz a
polgároknak és a civil társadalmi szervezeteknek az európai integráció folyamatában való szerepvállalását
előmozdító tevékenységek és szervezetek széles körének támogatásához.

Az „Európa a polgárokért” program a következő általános célkitűzésekhez kíván hozzájárulni:

– együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy egyre inkább összetartó,
demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális sokszínűség egyszerre egyesít
és gazdagít; és ezáltal az európai uniós állampolgárság fejlesztése;

– a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása;
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– az Európai Unió iránt érzett tulajdonosi szemlélet megerősítése az állampolgárai körében;

– az európai polgárok közötti kölcsönös megértés megerősítése, tiszteletben tartva a kulturális és nyelvi
sokszínűséget, egyúttal hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez.

Célkitűzéseinek elérése érdekében az „Európa a polgárokért” program négy, különböző intézkedésekből álló
fellépést javasol.

1. terület – Aktív polgárokat Európának – a polgárok bevonása a testvérváros-programokhoz kapcsolódó
tevékenységek vagy más típusú, állampolgári projektek segítségével.

2. terület – Aktív civil társadalmat Európában – ez a civil társadalmi szervezetekre irányul, vagy az európai
szintű munkatervük alapján nyújtott strukturális támogatás, vagy a transznacionális projektekhez adott
támogatás révén.

3. terület – Együtt Európáért, ideértve a nagy nyilvánosságú eseményeket, tanulmányokat és tájékoztató
eszközöket.

4. terület – Aktív európai megemlékezés – a deportálásokhoz kapcsolódó helyszínek és archívumok
megőrzését, valamint a nácizmus és a sztálinizmus áldozatairól való megemlékezést célzó intézkedések
támogatása; hozzájárulás a gyökerekkel és az európai integráció jövőjével foglalkozó átfogó gondolko-
dáshoz.

3. Támogatható pályázók

A program az aktív európai polgári részvétel előmozdításán dolgozó valamennyi érintett előtt nyitva áll.

Például: helyi hatóságok és szervezetek; európai közpolitikai kutató szervezetek (think-tank); állampolgári
csoportok; civil társadalmi szervezetek; nem kormányzati szervezetek; szakszervezetek; oktatási intézmé-
nyek; az önkéntes munka területén dolgozó szervezetek; az amatőr sportok területén dolgozó szervezetek
stb.

A program néhány intézkedése azonban a szervezetek szűkebb körét veszi célba. A pályázó szervezetek
támogathatóságát ezért minden esetben kifejezetten az adott intézkedésre/részintézkedésre vonatkozó prog-
ramismertető határozza meg.

A programban az Európai Unióban 2007. január 1-jén tagsággal rendelkező 27 állam vehet részt (1). A
program más országok, konkrétan az EGT-megállapodásban részes EFTA-országok, a tagjelölt országok és
a Nyugat-Balkán országai előtt is nyitva állhat, feltéve, hogy a vonatkozó jogi és pénzügyi kötelezettségeket
teljesítik.

4. Költségvetés és időtartam

A program teljes költségvetése a 2007–2013 közötti időszakra 215 millió EUR. Az éves költségvetésről a
költségvetési hatóságok döntenek.

A programot létrehozó határozat rögzítette, hogy a teljes költségvetést a különböző területek között a
következőképpen kell felosztani:

1. terület: legalább 45 %

2. terület: körülbelül 31 %

3. terület: körülbelül 10 %

4. terület: körülbelül 4 %.

5. További információk

További információk, köztük a támogatási kérelmek határidejére vonatkozó részletek az „Európa a polgáro-
kért” program ismertetőjében érhetők el, a következő weboldalakon:

http://eacea.cec.eu.int/static/en/citizenship/index.htm

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_fr.htm
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(1) A Bulgária és Románia esetében függőben lévő ratifikációs folyamatok függvényében.


