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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 

CIVEX commissie Burgerschap, governance, institutionele en externe 
aangelegenheden  

CULT  Commissie cultuur en onderwijs 

CvdR Comité van de Regio's 

DG COMM Directoraat-generaal Voorlichting 

EACEA Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur 

EESC Europees Economisch en Sociaal Comité 

EP Europees Parlement 

EU Europese Unie 

EUR Euro 

EvdBCP "Europa voor de burgers"-contactpunten 

JURI Commissie juridische zaken 

VEG Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

VEU Verdrag betreffende de Europese Unie 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
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SAMENVATTING 
Deze nota is bedoeld om een beknopt en kritisch overzicht te geven van het voorgestelde 
programma "Europa voor de burgers" 2014-2020, dat als doelstelling heeft het gedenken 
te versterken en de burgerparticipatie in Europa te vergroten. De nota is samengesteld uit 
de volgende onderdelen: 
1) een inleiding waarin eerdere initiatieven voor "actief burgerschap" en het lopende 

programma "Europa voor de burgers" weergegeven worden; 
2) een samenvatting van het Commissievoorstel voor een vernieuwd programma "Europa 

voor de burgers"; 
3) een kort overzicht van de ontvangst van het voorstel door het EESC, het CvdR en de 

Raad, alsmede van de wetgevende betrokkenheid van het EP; 
4) een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van het voorgestelde programma; en  
5) een reeks aanbevelingen om het wetgevingsvoorstel te wijzigen. 

ad 1) Inleiding: 
Naar aanleiding van een oproep die zowel op de Europese Raad van Tampere (1999) als op 
die van Nice (2000) gedaan werd voor een opener dialoog met de civiele samenleving, nam 
de Europese Raad in januari 2004 het initiatief voor het eerste communautaire 
actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap (Besluit 2004/100/EG 
van de Raad). In de nasleep van het fiasco met de Europese grondwet, werd het 
programma voor actief Europees burgerschap vervangen door het programma "Europa voor 
de burgers", dat door Besluit 1904/2006/EG van het Europees Parlement (EP) en de Raad 
voor de periode 2007-2013 werd vastgesteld en waarvoor in totaal 215 miljoen EUR 
beschikbaar werd gesteld. 
 
Om de doelstellingen te verwezenlijken zijn sinds 2006 vier belangrijke soorten acties in 
het programma opgenomen: 
 
Actie 1: "Actieve burgers voor Europa", die bestaat uit twee hoofdmaatregelen, te 
weten: 

I. jumelages van steden en het vormen van netwerken van zustersteden, die opgezet 
zijn om op lokaal niveau verbanden te leggen tussen zustersteden om uitwisseling 
en samenwerking te bevorderen; 

II. projecten van burgers en ondersteunende maatregelen, die innovatieve methoden 
voor burgerparticipatie onderzoeken. 

 
Actie 2: "Een actieve civiele samenleving in Europa", die (structurele) ondersteuning 
biedt aan maatschappelijke organisaties en denktanks die burgers en de Europese Unie 
(EU) nader tot elkaar brengen.  
 
Actie 3: "Samen voor Europa", die bestaat uit drie reeksen van maatregelen voor: 

I. evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte en Europabrede conferenties die 
zodanig opgezet zijn dat ze het gevoel van Europeanen dat ze tot dezelfde 
gemeenschap behoren versterken; 

II. studies meer inzicht te krijgen in het concept van actief burgerschap op Europees 
niveau; 

III. hulpmiddelen voor informatievoorziening en –verspreiding. 
 
Actie 4: "Actief Europees gedenken", die erop gericht is "Actief Europees gedenken" te 
bevorderen en in stand te houden, met name door projecten te ondersteunen die opgezet 
zijn om de slachtoffers van het nationaalsocialisme en het bolsjewisme te gedenken. 
 

 4 



Europa voor de burgers (2014-2020) 
___________________________________________________________________________________________ 

De tussentijdse evaluatie van "Europa voor de burgers" 2007-2013, die in 2010 
uitgevoerd werd, bevestigde de relevantie van het programma en wees op een duidelijke 
meerwaarde. Tegelijkertijd werd er echter gewezen op een aantal tekortkomingen en 
problemen, waaronder het feit dat de vraag het aanbod aanzienlijk overstijgt. Om de 
tekortkomingen en problemen te verhelpen werd een reeks aanbevelingen gedaan voor een 
mogelijk vervangend programma. De aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat: 
 

1) Zorgen voor een groter inzicht in en gevoel van verantwoordelijkheid voor 
de EU door de koppeling te versterken tussen enerzijds het programma en 
anderzijds belangrijke maatschappelijke kwesties en de voornaamste strategische 
doelen en politieke prioriteiten van de EU. 

2) De uitvoering van het programma verder verbeteren en aanpassen, onder 
andere door een beter evenwicht te vinden tussen de ondersteuning van grote 
belanghebbenden en kleinschalige deelnemers, door de middelen voor "Actief 
Europees gedenken" en "Actieve civiele samenleving" te verruimen en de 
aanvraagprocedure te vergemakkelijken;  

3) Zorgen voor een evenwichtigere participatie door een serieuze poging te 
ondernemen om de geografische spreiding te verbeteren en de betrokkenheid van 
"moeilijk te bereiken" groepen te vergroten;  

4) De invloed van door het programma gesubsidieerde projecten op beleid en 
media vergroten. 

ad 2) Het voorstel van de Commissie voor een nieuw programma 
"Europa voor de burgers" (2014-2020): 
Het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma "Europa 
voor de burgers" voor de periode 2014-2020 werd in december 2011 formeel aangenomen 
(COM(2011)0884). “Het gedenken te versterken en de capaciteit voor 
burgerparticipatie op het niveau van de Unie te vergroten” (blz. 3) is vastgelegd als 
de primaire doelstelling van het voorgestelde programma. Deze algemene doelstelling 
wordt uitgesplitst in twee specifieke doelstellingen, te weten: 
 

a) het stimuleren van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van gedenken en 
integratie en geschiedenis van de Unie; 

b) het ontwikkelen van het inzicht en het vermogen van de burgers om deel te nemen 
aan de beleidsvorming van de Unie en het scheppen van mogelijkheden om 
solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid te betonen en vrijwilligersactiviteiten 
op het niveau van de Unie te ontplooien. 

 
Om deze doelstellingen te realiseren, wordt aan twee programmaonderdelen gedacht: 

a) "Gedenken en Europees burgerschap" 
b) "Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie" 

 
Horizontale activiteiten om de projectresultaten te analyseren en te verspreiden 
("valorisatie") vormen een aanvulling op de deze twee onderdelen die naar gepland 
ondersteund zullen worden door een reeks acties: burgerbijeenkomsten en stedenbanden, 
ondersteuning van organisaties die van "algemeen Europees belang" zijn, en debatten en 
studies die beslissende momenten in de Europese geschiedenis tot onderwerp hebben, om 
er maar een paar te noemen. Deze acties staan open voor "alle belanghebbenden die de 
Europese integratie bevorderen" (artikel 6 van de ontwerpverordening). 
 
Wat de uitvoering van het programma betreft (artikel 8), wordt gedacht aan het 
vaststellen van jaarlijkse werkprogramma’s door de Commissie, terwijl de sleutelrol van het 
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) als het 
belangrijkste beheersorgaan bevestigd wordt. Om mogelijkheden te bieden voor effectief 
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toezicht, zijn een aantal indicatoren gespecificeerd, waaraan de voortgang en de 
verwezenlijking van specifieke doelstellingen zullen worden afgemeten (bijvoorbeeld het 
aantal projecten en de kwaliteit van de resultaten, het aantal rechtstreeks betrokken 
deelnemers, of het percentage eerste aanvragers). 
 
De totale begroting die voorzien is voor het programma bedraagt 229 miljoen EUR, 
waarvan 206 miljoen EUR bestemd is voor beleidskredieten. De resterende 23 miljoen 
EUR worden gereserveerd voor "administratieve kredieten", waaraan nog eens 10,423 
miljoen toegevoegd wordt die niet rechtstreeks in de begroting opgenomen zijn, maar apart 
gezet zijn onder rubriek 5 van het meerjarig financieel kader ("Administratie"), waarmee de 
totale administratieve uitgaven verhoogd worden tot 33,423 miljoen. 
 
In het kader van de beleidskredieten wordt het totaal van 206 miljoen EUR als volgt voor 
de drie actiehoofdlijnen gereserveerd: 

 42,60 miljoen EUR (20,68%) voor Actie nr. 1 ("bewustmaking inzake het 
gedenken en de geschiedenis, de identiteit en het doel van de Unie, door debat, 
reflectie en netwerkvorming te stimuleren") 

 139,45 miljoen EUR (67,69%) voor Actie nr. 2 ("democratische en 
burgerparticipatie op het niveau van de Unie aanmoedigen door het inzicht van de 
burgers in beleidsvorming van de Unie te ontwikkelen en meer mogelijkheden te 
scheppen om op het niveau van de Unie solidariteit en maatschappelijk betrokken te 
tonen en vrijwilligersactiviteiten te ontplooien"). 

 23,95 miljoen EUR (11,63%) voor Actie nr. 3 ("analyse, verspreiding en 
valorisatie van projectresultaten"). 

ad 3) Ontvangst van het voorstel door het EESC, het CvdR en de 
Raad, en de wetgevende betrokkenheid van het EP: 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een groot voorstander van de 
voortzetting van het programma "Europa voor de burgers" op basis van het voorstel van de 
Commissie, maar dringt tegelijkertijd aan op meer betrokkenheid van het EP, het EESC 
en het Comité van de Regio's bij de opzet, het toezicht en de evaluatie van het programma 
(SOC/458 – EESC/2012/1583). De grootste zorg van het EESC met betrekking tot het 
wetgevingsvoorstel in zijn huidige vorm betreft het ontbreken van een toereikende 
financiële toewijzing. 
 
Het Comité van de Regio's (CvdR) gaf eveneens uiting aan zijn steun voor het 
wetgevingsvoorstel, maar heeft wel om een actievere betrokkenheid van externe 
belanghebbenden gevraagd (CoR 13/2012). In tegenstelling tot het EESC is het CvdR van 
mening dat de financiële toewijzing van de Commissie toereikend is. Wijzend op het succes 
van bestaande regelingen, roept het CvdR op een aanzienlijk deel van de algemene 
begroting te bestemmen voor stedenbandactiviteiten. 
 
Naar aanleiding van het verslag van zijn Comité van permanente vertegenwoordigers kwam 
de Raad in mei 2012 tot een partiële algemene oriëntatie inzake het voorstel van de 
Commissie. Net als door het EESC en het CvdR wordt het voorstel van de Commissie door 
de Raad verwelkomd, en met name over de vereenvoudiging van de programmastructuur is 
de Raad erg te spreken. Desalniettemin wordt er een aantal wijzigingen voorgesteld ten 
opzichte van het oorspronkelijke voorstel die betrekking hebben op 1) de activiteiten die 
gefinancierd dienen te worden in het kader van het programma, 2) de toegang tot het 
programma, 3) uitvoeringsbepalingen, en 4) indicatoren om de effecten van het 
programma te meten. 
 
In het voorstel van de Commissie wordt artikel 352 VWEU (Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie) tot enige rechtsgrondslag voor de voorgenomen 
verordening voor een nieuw programma "Europa voor de burgers" verklaard, zodat het EP 
volgens de daaraan verbonden goedkeuringsprocedure slechts de keuze heeft tussen 
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aannemen of verwerpen, en het standpunt van de Raad niet kan wijzigen. Pogingen van de 
kant van het Parlement om tot een dubbele juridische grondslag te komen die zowel 
betrekking heeft op artikel 167 als artikel 352 VWEU, zodat de gewone 
wetgevingsprocedure gevolgd kan worden, zijn tot dusver tevergeefs geweest. Hoewel de 
Juridische Dienst van het Parlement andere argumenten aandraagt, achten de Commissie 
en de Raad de doelstelling "gedenken en Europees burgerschap" ondergeschikt aan die van 
"democratische betrokkenheid en burgerparticipatie" en op grond daarvan wijzen zij het 
toepassen van een dubbele juridische grondslag af. Desalniettemin heeft het Parlement 
besloten om 1) verder te gaan met een "virtuele medebeslissingsprocedure" door een 
formeel verslag op te stellen, met inbegrip van aanbevelingen voor aanpassingen en 
wijzigingen, en 2) door de goedkeuring van de definitieve versie door het Parlement af te 
laten hangen van de bereidheid van de Raad om compromissen te sluiten. 

ad 4) Evaluatie van het voorgestelde programma: 
Het onderliggende concept van "burgerschap": 
Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op een neo-republikeinse opvatting van 
burgerschap die de nadruk legt op de politieke aard van de mens en burgerschap 
beschouwt als een actief proces. Hoewel het aanmoedigen van een cultuur van participatie 
een doel is wat met open armen ontvangen dient te worden, geeft het eendimensionale en 
al te instrumentele idee van wat actief burgerschap en betrokkenheid van burgers 
inhoudt reden tot bezorgdheid. Een dergelijk idee komt duidelijk naar voren in het 
toesnijden van het gehele programma "Europa voor de burgers" op het beleid en vooral op 
het beleidsvormingsproces van de EU. Hiermee stelt de EU zich bloot aan mogelijke kritiek 
dat "Europa voor de burgers" uiteindelijk niet bedoeld was om een rijk en verscheiden 
cultuur van actief burgerschap te bevorderen, maar alleen opgezet werd als een middel om 
de eigen EU-instellingen in het zonnetje te zetten.  
 
De programmaopzet: 
In zijn huidige vorm komt de programmaopzet asymmetrisch over, met het onderdeel 
"Gedenken" dat duidelijk ondergeschikt is aan het onderdeel "Burgerparticipatie": terwijl 
slechts ongeveer 20% procent van de totale beleidskredieten begroot zijn voor het 
eerstgenoemde onderdeel, wordt meer dan tweederde gereserveerd voor het 
laatstgenoemde. Met betrekking tot de thematische zwaartepunten binnen de twee 
onderdelen is er ook een onevenwichtigheid te bespeuren. Dit geldt met name voor het 
onderdeel "Gedenken", waarbij de aandacht bijna uitsluitend uitgaat naar de oorzaken van 
totalitaire regimes uit de moderne geschiedenis van Europa en de slachtoffers daarvan. 
Het "Europees gedenken" beperken tot nationaalsocialisme en bolsjewisme kweekt niet 
alleen een eendimensionaal historisch begrip, maar is ook nadelig voor het scheppen van 
een kritisch Europees publiek en doet eveneens geen recht aan de verworvenheden van de 
Europese integratie sinds de late jaren veertig van de vorige eeuw. Daarom moet het scala 
van projecten die in het kader van het onderdeel "Gedenken" ondersteund worden 
uitgebreid worden. De opzet van het tweede onderdeel lijkt beter uitgebalanceerd dan 
dat van het eerste, maar zou desalniettemin gebaat zijn bij een meer gedetailleerde 
weergave van de mate waarin de voorgestelde instrumenten geschikt zijn om de 
geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken en van wat de toegevoegde waarde van een 
bepaalde actie is ten opzichte van andere acties.  
 
Programmabeheer en bruikbaarheid: 
Na de uitvoering van een reeks vereenvoudigingsmaatregelen, lijken de 
beheersstructuren van het huidige programma "Europa voor de burgers", waarvan 
verondersteld wordt dat ze overgenomen worden voor het nieuwe programma, adequaat 
en efficiënt genoeg. Anders dan voor het programmabeheer dat voorgesteld wordt voor 
"Europa voor de burgers" 2014-2020, lijkt de bruikbaarheid ervan ontoereikend. In het 
huidige programma is zeker vooruitgang geboekt ten aanzien van de aanvraagprocedure, 
maar in het wetgevingsvoorstel zitten geen duidelijke oplossingen met betrekking tot twee 
andere uitdagingen die in de tussentijds evaluatie naar voren zijn gekomen: 1) zorgen voor 
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een beter evenwicht tussen de grote belanghebbenden en kleinschalige deelnemers, 2) een 
evenwichtigere deelname bereiken met betrekking tot geografische spreiding en 
betrokkenheid van "moeilijk te bereiken" groepen. Een ambitieuze 
communicatiestrategie, die het Programma en met name de mogelijkheden die het biedt 
voor niet-institutionele aanvragers en kleinschalige initiatieven in heel Europa meer 
bekendheid moet geven, zou een sleutelrol kunnen vervullen bij het aangaan van deze 
uitdagingen. 
 
Begroting: 
De financiële toewijzing voor "Europa voor de burgers" lijkt ontoereikend gezien de 
ambitieuze doelstellingen die verwezenlijkt moeten worden. Niet alleen haalt de begroting 
hiermee bij lange na niet de symbolische "een euro per burger", oftewel een totaal van 
495 miljoen EUR, waarom onder andere door de Raad van Europese Gemeenten en 
Regio's (CEMR) verzocht was, maar het bedrag evenaart zelfs de financiële toewijzing van 
het huidige programma "Europa voor de burgers" niet, als men uitgaat van inflatiecorrectie. 
Tegen deze achtergrond lijkt een aanzienlijke verhoging van de financiële toewijzing, 
waar eveneens om verzocht wordt in het advies van het EESC, aanbevelenswaardig te zijn. 

ad 5) Aanbevelingen en conclusies: 
1) Erkenning van het alomvattende belang van een vernieuwd programma: 
Het succes van het huidige programma "Europa voor de burgers" (2007-2013) en het feit 
dat het momenteel het enige programma is dat uitsluitend gewijd is aan burgerparticipatie 
en actief gedenken op Europees niveau in ogenschouw genomen, lijkt de voortzetting ervan 
op enigerlei wijze het aanbevelen meer dan waard te zijn. Derhalve zouden de voors en 
tegens van een complete afwijzing van het wetgevingsvoorstel door het EP uiterst 
zorgvuldig afgewogen moeten worden, zelfs in het geval dat de Raad weigert mogelijke 
voorstellen van het Parlement tot wijziging van de ontwerpverordening naar behoren in 
overweging te nemen. 
 
2) Het onderliggende concept van "burgerschap" verruimen: 
Het lijkt noodzakelijk om de opvatting van burgerschap waarop het wetgevingsvoorstel 
stoelt te verruimen. Tot zover is het overheersende idee wat burgerschap inhoudt en waar 
het toe dient te leiden in wezen instrumenteel, met de nadruk die gelegd wordt op het 
beleid en het beleidvormingsproces van de EU. Een dergelijk begrip gaat voorbij aan de 
vele nuttige vormen die burgerparticipatie en gemeenschapszin aan kunnen nemen. Het 
zou ook in het eigenbelang van de Europese instellingen zijn om in het definitieve voorstel 
ruimte te bieden aan een ruimer begrip van wat "burgerschap" inhoudt, zodat voorkomen 
wordt dat het programma als propagandainstrument van de EU gebrandmerkt wordt. 
 
3) Het corrigeren van bestaande onevenwichtigheden in de programmaopzet: 
Om bestaande ongelijkheden te verhelpen in de programmaopzet en om te voorkomen dat 
de indruk ontstaat dat een van de twee thematische onderdelen slechts een verlengstuk 
van de ander is, moeten de middelen evenwichtiger verdeeld worden. Een dergelijke 
transitie zou eveneens het argument van het EP voor de toepassing van een dubbele 
juridische grondslag met betrekking tot het wetgevingsvoorstel ondersteunen. Bovendien 
vraagt de huidige programmaopzet om aanpassingen van het thematische zwaartepunt, 
met name binnen onderdeel één ("Gedenken"), waar de stof voor onderwerpen en het 
tijdskader meer zou moeten omvatten dan nationaalsocialisme en bolsjewisme.  
 
4) Een consistentere overweging van de resultaten van de tussentijdse evaluatie: 
Hoewel de tussentijdse evaluatie haar sporen heeft nagelaten in het nieuwe 
wetgevingsvoorstel, zou een bewustere overweging van de suggesties uit die evaluatie 
wenselijk zijn. Dit geldt met name voor het versterken van de verbanden met grote 
maatschappelijke kwesties die in de beleving van burgers rechtstreeks van invloed zijn op 
hun belangen en voor het realiseren van een evenwichtigere deelname aan het 
programma. 
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5) Het centrale beheer in stand houden, maar wel de EvdBCP'S versterken: 
In vergelijking met andere programma's die centraal beheerd worden door een uitvoerend 
agentschap onder de supervisie van de Commissie, kan het huidige "Europa voor de 
burgers" bogen op behoorlijk efficiënte beheersstructuren. Naar verwachting leidt 
decentralisatie niet tot enige besparing en evenmin is het evident dat dit zou resulteren in 
kwaliteitsverbeteringen. Het opwaarderen van de contactpunten voor "Europa voor de 
burgers" (EvdBCP) lijkt veelbelovender dan een decentralisatie van het programmabeheer. 
Dit zou "Europa voor de burgers" steviger verankeren in de afzonderlijke lidstaten en zou 
tegelijkertijd bijdragen aan de bekendheid en de toegankelijkheid van het programma. 
 
6) De bruikbaarheid van het programma vergroten: 
Er zou overwogen moeten worden de bruikbaarheid van het toekomstige programma voor 
de individuele burger te vergroten. Voor dit doel zouden kleinschalige en bottom-up 
initiatieven duidelijk gestimuleerd moeten worden en zou een zeker percentage van de 
middelen gereserveerd kunnen worden voor dergelijke niet-institutionele initiatieven. 
Bovendien moet er meer aandacht besteed worden aan actievere betrokkenheid van 
"moeilijk te bereiken" groepen, hetgeen uitgeroepen is tot doelstelling zonder dat er tot 
dusver een bijpassende strategie is vastgesteld voor de verwezenlijking ervan. 
 
7) Een sterkere nadruk leggen op communicatie en doelgericht gebruik van het 

desbetreffende budget: 
In de verordening zou het doorslaggevende belang van een adequate 
communicatiestrategie voor het succes van het programma beslist meer nadruk moeten 
krijgen. Om enigerlei verspilling en mogelijk misbruik van de voor communicatieacties 
bestemde middelen te voorkomen, zou het gebruik van deze middelen voor het algemene 
communicatiebeleid van de Commissie uitgesloten moeten zijn. 
 
8) Verruiming van de financiële toewijzing: 
Het streven zou moeten zijn om tot een verruiming te komen van de totale financiële 
toewijzing voor "Europa voor de burgers". Een dergelijke verruiming lijkt gerechtvaardigd, 
als de doorslaggevende rol die het programma vervult in de "burgerschapsvorming" en in 
het smeden van een band tussen de EU en haar burgers in verhouding gezien wordt met de 
omvang van "Europa voor de burgers", die te verwaarlozen is in vergelijking met andere 
programma's en de EU-begroting in het algemeen. 
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