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VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN DE RAAD 
TOT VASTSTELLING VAN HET PROGRAMMA EUROPA VOOR DE BURGER VOOR  

DE PERIODE 2014-2020 
COM (2011) 884 [INGEDIEND DOOR DE EUROPESE COMMISSIE OP 14 DECEMBER 2011] 

___________________________________________________________________________ 
 
Overzicht  
 

Document Vvoorstel voor een verordening; tekst bestemd voor een wetgevend proces 

Domein Verdrag betreffende de Europese Unie, artikelen 10 en 11; Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 352  

 
 
Context 
 
Met het Verdrag van Lissabon is een nieuwe vorm van participerende democratie in het 
leven geroepen. Het burgerinitiatief is een hoofdelement ervan (artikel 11.4 VEU).  

NB. Het burgerinitiatief heeft eerst het voorwerp uitgemaakt van een wetgevend voorstel van 
de Europese Commissie aangenomen op 31 maart 2010, nl. het voorstel voor een 
Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief [COM (2010) 
119]. Het wetgevend codecisieproces werd binnen één jaar tijd gesloten, een bijzonder korte 
termijn. Het resultaat daarvan is de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief 1. 

Voor meer informatie i.v.m. het Europees burgerinitiatief, zie officieel register: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl 
 
Met het programma "Europa voor de burger" is de Europese Commissie van plan de burgers 
in het Europese project intenser te betrekken.  
 
 
Doelstelling 
 
Het programma heeft tot doel te voorzien in de behoefte aan een fundamenteel debat op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau over onderwerpen die verband houden met de Unie. 

De bedoeling is burgerparticipatie te bevorderen en de burgers meer bewust te maken over 
de rol en de verwezenlijkingen van de Europese Unie, door:  

 de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in de beleidsvorming van de 
Unie te ontwikkelen; 

 ondersteunende structuren voor beleidmakers op de relevante niveaus te ontwikkelen 
(verenigingen, platforms, netwerken, transnationale  partnerschappen); 

 extra mogelijkheden te bieden om aan debatten en discussies over EU-projecten deel 
te nemen. 

                                                 
1 Publicatieblad van de Europese Unie L 65/1 van 11 maart 2011 
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Effectbeoordeling en gevolgen voor de begroting 
 
Een volledige effectbeoordeling werd in de zomer 2011 uitgevoerd. De door het 
Effectbeoordelingscomité geformuleerde opmerkingen werden eveneens in acht genomen.  

In het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 is er aan het programma "Europa voor de 
burger" een bedrag van 229 miljoen euro toegewezen.   
 
 
Subsidiariteit en evenredigheid 
 
Gelet op de grensoverschrijdende aard van de geplande acties en hun toegevoege waarde is 
de Europese Commissie de mening toegedaan dat het programma met het 
subsidiariteitsbeginsel strookt. Zij verwijst ook naar artikelen 10 en 11 VEU waarin bepaald 
wordt dat "de instellingen een open, transparante en regelmatige dialoog voeren met 
representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld".  

Volgens de Commissie wordt ook aan het evenredigheidsbeginsel voldaan omdat het 
programma niet verder gaat dan nodig is om de doelstellingen op Europees niveau te 
verwezenlijken. 
 
Het voorstel maakt het voorwerp uit van een subsidiariteitstoets in een aantal nationale 
Parlementen.  
 
Een advies inzake de naleving van het subsidiariteitsbeginsel kan uiterlijk 15 februari 
2012 uitgebracht worden. 
 
 
Advies van de Europese analysecel 
 
Men kan er van uitgaan dat het optreden van de Unie verantwoord is. Het doel om de Unie 
dichter bij haar burgers te brengen en het mogelijk te maken om effectief deel te nemen aan 
de verdere opbouw van de Unie kan niet voldoende door de lidstaten alleen bereikt worden, 
gezien de grensoverschrijdende aard van de geplande acties die op Europees niveau 
gecoördineerd worden. In dezelfde zin lijken de inhoud en de vorm van het optreden van de 
Unie niet overdreven ten opzichte van wat nodig is om de doelstellingen van de verdragen te 
bereiken. 
 
Naar onze mening strookt het voorstel met de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid.  
 
 
Nadere informatie  
 
U kan het document raadplegen via de onderstaande link (Ctrl + klik op de link):  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0884:FIN:NL:PDF 
 

U kan de werkzaamheden van de nationale Parlementen m.b.t. dit voorstel raadplegen op 
IPEX (InterParliamentary EU information eXchange, www.ipex.eu): 

Documenten→ Geavanceerde zoekopdracht/ Code: 
COM

Jaar: 
2011

 

Nummer: 
884

 

http://www.ipex.eu/
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