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BESLUIT Nr. …/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot vaststelling voor de periode 2007-2013 

van het programma "Europa voor de burger" 

ter bevordering van een actief Europees burgerschap

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de 

artikelen 151 en 308,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3,

  

1 PB C 28 van 3.2.2006, blz. 29.
2 PB C 115 van 16.5.2006, blz. 81.
3 Advies van het Europees Parlement van 5 april 2006 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van … (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Verdrag stelt een burgerschap van de Unie in dat het nationale burgerschap van de 

respectieve lidstaten aanvult. Dit burgerschap vormt een belangrijk element bij de 

versterking en de bescherming van het proces van Europese integratie.

(2) De Gemeenschap moet de burgers ten volle doordringen van hun Europees burgerschap, de 

voordelen daarvan en de rechten en plichten, die met inachtneming van het subsidiariteits-

beginsel en omwille van de samenhang moeten worden bevorderd.

(3) De Europese burgers moeten vooral dringend volledig bewust worden gemaakt van hun 

burgerschap van de Europese Unie in de context van de brede bezinning over de toekomst 

van Europa die door de Europese Raad van Brussel van 16 en 17 juni 2005 op gang is 

gebracht. Het programma "Europa voor de burger" dient derhalve andere in deze context 

gelanceerde initiatieven aan te vullen doch niet te overlappen.

(4) Om ervoor te zorgen dat de burgers de Europese integratie ten volle steunen, moet meer 

nadruk worden gelegd op hun gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur als 

sleutelelementen van hun lidmaatschap van een samenleving die is gebaseerd op vrijheid, 

democratie en eerbiediging van de mensenrechten, culturele verscheidenheid, verdraag-

zaamheid en solidariteit, overeenkomstig het op 7 december 2000 afgekondigde Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie1.

(5) De bevordering van actief burgerschap is een essentieel element voor de versterking van de 

bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie, maar ook van de samenhang en 

de ontwikkeling van de democratie.

(6) In het kader van de voorlichtings- en communicatiestrategie van de EU moet gezorgd 

worden voor een brede bekendheid en een grote impact van de via het programma onder-

steunde activiteiten.

  

1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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(7) Om Europa dichter bij de burger te brengen en de burger de kans te geven ten volle aan de 

opbouw van een steeds hechter Europa deel te nemen, moeten alle onderdanen van de 

deelnemende landen en eenieder die daar legaal verblijft worden aangesproken en bij 

transnationale uitwisselingen en samenwerkingsactiviteiten worden betrokken, wat zal 

bijdragen tot de ontwikkeling van het besef gemeenschappelijke Europese idealen te 

koesteren.

(8) Het Europees Parlement stelde in een resolutie, aangenomen in 1988, dat het wenselijk is 

een grote inspanning te leveren om de betrekkingen tussen de burgers van de diverse 

lidstaten te intensiveren en dat specifieke steun van de Europese Unie voor de totstand-

koming van jumelages tussen gemeenten of steden van verschillende landen van de 

Gemeenschap zowel gemotiveerd als gewenst is.

(9) De Europese Raad heeft meermaals erkend dat de Europese Unie en haar instellingen 

dichter bij de burgers van de lidstaten moeten worden gebracht. Hij heeft de instellingen 

van de Unie aangemoedigd een open, transparante en regelmatige dialoog met de 

georganiseerde civiele samenleving te voeren en te cultiveren en aldus de participatie van 

de burgers aan het openbare leven en de besluitvorming te bevorderen en de nadruk te 

leggen op de door de burgers van Europa gedeelde essentiële waarden.

(10) Bij Besluit 2004/100/EG van 26 januari 2004 heeft de Raad een communautair actie-

programma ter bevordering van actief Europees burgerschap (civic participation)1

ingesteld, waarin wordt bevestigd dat een permanente dialoog met maatschappelijke 

organisaties en gemeenten moet worden bevorderd en de actieve betrokkenheid van de 

burgers moet worden gesteund.

  

1 PB L 30 van 4.2.2004, blz. 6.
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(11) Burgerprojecten met een transnationale en sectoroverschrijdende dimensie zijn belangrijke 

instrumenten om de burger te bereiken en het Europees bewustzijn, Europese politieke 

integratie, sociale insluiting en wederzijds begrip te bevorderen.

(12) Europese, nationale, regionale en lokale maatschappelijke organisaties zijn belangrijke 

instrumenten om de burger actief bij de samenleving te betrekken en leveren een bijdrage 

tot het consolideren van alle aspecten van het openbare leven. Tevens fungeren zij als 

tussenschakels tussen Europa en zijn burgers. Hun transnationale samenwerking moet 

daarom worden bevorderd en aangemoedigd.

(13) Europese organisaties die onderzoek naar het overheidsbeleid doen, kunnen het debat op 

Europees vlak met ideeën en standpunten voeden. Het verdient derhalve aanbeveling om, 

als tussenschakel tussen de Europese instellingen en de burgers, activiteiten te steunen die 

een afspiegeling vormen van hun wil om een Europese identiteit en een Europees 

burgerschap te creëren, door het vaststellen van procedures met transparante criteria ter 

bevordering van netwerken voor informatieverschaffing en -uitwisseling.

(14) Het is ook van belang om de actie voort te zetten die de Europese Unie heeft ondernomen 

in het kader van Besluit nr. 792/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van 

organisaties die op Europees niveau op cultuurgebied actief zijn1, teneinde de belangrijkste 

plaatsen en archieven in verband met de deportaties te beschermen en de herinnering 

hieraan levend te houden; met die aanpak kan worden voorkomen dat de volle omvang en 

de tragische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in de vergetelheid raken en kan een 

universeel historisch besef worden bevorderd, zodat het verleden kan worden verwerkt en 

aan de toekomst kan worden gebouwd.

(15) In de door de Europese Raad van Nice op van 7 tot 9 december 2000 aangenomen 

verklaring inzake sport werd gewezen op het volgende: "ook al beschikt de Gemeenschap 

niet over rechtstreekse bevoegdheden op dit gebied, toch moet zij bij haar optreden uit 

hoofde van de verschillende Verdragsbepalingen rekening houden met de maat-

schappelijke, educatieve en culturele functie van de sport".

  

1 PB L 138 van 30.4.2004, blz. 40.



9575/1/06 REV 1 HD/lg 5
DG I - Direction 2A NL

(16) Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan een evenwichtige vertegenwoor-

diging van burgers en maatschappelijke organisaties uit alle lidstaten in transnationale 

projecten en activiteiten.

(17) De kandidaat-lidstaten en de EVA-landen die partij zijn bij de EER-Overeenkomst, worden 

als mogelijke deelnemers aan communautaire programma's erkend in overeenstemming 

met de met hen gesloten overeenkomsten.

(18) De Europese Raad van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 heeft zijn goedkeuring gehecht 

aan "de agenda van Thessaloniki voor de Westelijke Balkan: op weg naar Europese 

integratie", waarin de landen van de Westelijke Balkan worden uitgenodigd aan commu-

nautaire programma's en agentschappen deel te nemen. De landen van de Westelijke 

Balkan moeten daarom worden erkend als mogelijke deelnemers aan communautaire 

programma's.

(19) Het programma moet regelmatig en op onafhankelijke wijze samen met de Commissie en 

de lidstaten worden gecontroleerd en geëvalueerd, zodat de aanpassingen kunnen worden 

aangebracht die nodig zijn om de maatregelen naar behoren uit te voeren.

(20) In de procedures voor monitoring en evaluatie van het programma moet gebruik gemaakt 

worden van doelstellingen en indicatoren die specifiek, meetbaar, haalbaar en relevant zijn 

en waarvoor een termijn is vastgesteld.
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(21) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 

Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeen-

schappen1 (hierna het Financieel Reglement genoemd) en Verordening (EG, Euratom) 

nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoerings-

voorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20022, die de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschap beschermen, moeten worden toegepast onder betrachting 

van eenvoud en samenhang bij de keuze van de begrotingsinstrumenten, beperking van het 

aantal gevallen waarin de Commissie rechtstreeks verantwoordelijk is voor de uitvoering 

en het beheer van de begrotingsinstrumenten, en evenredigheid tussen de hoogte van de 

middelen en de administratieve lasten voor de besteding ervan.

(22) Er moeten ook passende maatregelen worden genomen om onregelmatigheden en fraude te 

voorkomen en verloren gegane, ten onrechte betaalde of verkeerd bestede middelen terug 

te vorderen.

(23) Overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer kan de uitvoering van het 

programma worden vereenvoudigd door gebruik te maken van financiering met forfaitaire 

bedragen, met betrekking tot ofwel de steun die aan deelnemers aan het programma wordt 

verleend ofwel communautaire steun voor de structuren die op nationaal niveau voor de 

administratie van het programma zijn opgericht.

(24) Dit besluit stelt voor de gehele duur van het programma de financiële middelen vast die in 

het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het voor-

naamste referentiepunt vormen in de zin van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord 

van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 

begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer3.

  

1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
2 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1261/2005 (PB L 201 van 2.8.2005, blz. 3).
3 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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(25) Aangezien de doelstellingen van dit besluit niet voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt en derhalve vanwege het transnationale en multilaterale karakter van 

de acties en de maatregelen van het programma beter door de Gemeenschap kunnen 

worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan wat 

nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(26) De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeen-

komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden1.

(27) Overeenkomstig Besluit 2004/100/EG moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld 

opdat toezicht kan worden uitgeoefend op vóór 31 december 2006 begonnen acties,

BESLUITEN:

Artikel 1

Onderwerp en omvang van het programma

1. Bij dit besluit wordt het programma "Europa voor de burger" (hierna "programma" 

genoemd) voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 vastgesteld.

  

1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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2. Het programma draagt bij tot de volgende algemene doelstellingen:

a) de burgers de kans geven om samen te werken en deel te nemen aan de opbouw van 

een steeds hechter, democratisch en op de wereld gericht Europa, dat verenigd is in 

en verrijkt door zijn culturele verscheidenheid, en aldus het burgerschap van de 

Europese Unie te ontwikkelen;

b) een op gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur gebaseerd besef van 

Europese identiteit ontwikkelen;

c) de burger een gevoel van verantwoordelijkheid voor de Europese Unie bijbrengen;

d) het wederzijds begrip tussen de Europese burgers, waarbij de culturele en taal-

kundige verscheidenheid wordt gerespecteerd en bevorderd en een bijdrage wordt 

geleverd aan de interculturele dialoog.

Artikel 2

Specifieke doelstellingen van het programma

Het programma heeft de volgende specifieke doelstellingen die aansluiten bij de fundamentele doel-

stellingen van het Verdrag en die op transnationale basis worden uitgevoerd:

a) mensen uit plaatselijke gemeenschappen in heel Europa samenbrengen om ervaringen, 

opvattingen en waarden uit te wisselen, van de geschiedenis te leren en aan de toekomst te 

bouwen;

b) acties, debatten en denkoefeningen over het Europees burgerschap en democratie, gedeelde 

waarden, gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur stimuleren door samenwerking 

tussen maatschappelijke organisaties op Europees niveau;

c) Europa dichter bij de burgers brengen door de waarden en prestaties van Europa uit te 

dragen en de herinnering aan het verleden levendig te houden;
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d) de wisselwerking tussen burgers en maatschappelijke organisaties uit alle deelnemende 

landen stimuleren, door de interculturele dialoog te bevorderen en zowel de verscheiden-

heid als de eenheid van Europa te beklemtonen, met bijzondere aandacht voor activiteiten 

welke burgers uit lidstaten van de Europese Unie in haar samenstelling op 30 april 2004 en 

burgers uit lidstaten die na die datum zijn toegetreden, nader tot elkaar beogen te brengen.

Artikel 3

Acties

1. De doelstellingen van het programma worden nagestreefd door steun te verlenen aan de 

volgende acties, die in deel I van de bijlage nader worden toegelicht:

a) Actieve burgers voor Europa:

– jumelages van steden;

– burgerprojecten en ondersteunende maatregelen.

b) Een actieve civiele samenleving in Europa:

– structurele steun voor Europese organisaties die onderzoek naar overheids-

beleid doen (denktanks);

– structurele steun voor maatschappelijke organisaties op Europees niveau;

– steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben 

gegeven.
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c) Samen voor Europa:

– evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte, zoals herdenkingen, prijs-

uitreikingen, artistieke evenementen, Europabrede conferenties;

– studies, onderzoeken en opiniepeilingen;

– hulpmiddelen voor informatievoorziening en -verspreiding.

d) Actief Europees gedenken, bestaande in:

– het beschermen van de belangrijkste plaatsen en archieven in verband met de 

deportaties en het levend houden van de herinnering aan de slachtoffers.

2. Bij elke actie mag prioriteit worden verleend aan de evenwichtige integratie van burgers en 

maatschappelijke organisaties uit alle lidstaten, zoals bepaald in de specifieke doelstelling 

van artikel 2, punt d).

Artikel 4

Vormen van communautaire maatregelen

1. Communautaire maatregelen kunnen de vorm hebben van subsidies of overheids-

opdrachten.

2. Communautaire subsidies kunnen in een specifieke vorm worden verleend, bijvoorbeeld in 

de vorm van subsidies voor huishoudelijke uitgaven, subsidies voor acties, beurzen, 

prijzen.

3. Overheidsopdrachten bestrijken de aankoop van diensten, zoals voor de organisatie van 

evenementen, studies en onderzoek, hulpmiddelen voor informatievoorziening en -

verspreiding, monitoring en evaluatie.
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4. Alleen gegadigden die de in deel II van de bijlage gestelde voorwaarden vervullen, komen 

voor een subsidie van de Gemeenschap in aanmerking.

Artikel 5

Deelname aan het programma

De volgende landen, hierna de "deelnemende landen" genoemd, kunnen aan het programma deel-

nemen:

a) de lidstaten;

b) de EVA-landen die partij zijn bij de EER-Overeenkomst, in overeenstemming met de 

bepalingen van die overeenkomst;

c) de kandidaat-lidstaten die betrokken zijn bij een pretoetredingsstrategie, in overeen-

stemming met de algemene beginselen en de algemene voorwaarden die in de met deze 

landen gesloten kaderovereenkomsten voor hun deelname aan communautaire 

programma's zijn vastgesteld;

d) de landen van de Westelijke Balkan, in overeenstemming met de afspraken die met deze 

landen zullen worden gemaakt in het kader van de kaderovereenkomsten over de algemene 

beginselen voor hun deelname aan communautaire programma's.
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Artikel 6

Toegang tot het programma

Het programma staat open voor alle belanghebbende partijen die een actief Europees burgerschap 

bevorderen, en met name voor lokale overheden en organisaties, Europese organisaties die 

onderzoek naar overheidsbeleid doen (denktanks), burgergroepen en andere maatschappelijke 

organisaties.

Artikel 7

Samenwerking met internationale organisaties

Het programma kan gezamenlijke en innovatieve activiteiten op het gebied van actief Europees 

burgerschap met toepasselijke internationale organisaties, zoals de Raad van Europa of de Unesco, 

bestrijken op basis van gezamenlijke bijdragen en overeenkomstig het Financieel Reglement en de 

regels van elke instelling of organisatie.

Artikel 8

Uitvoeringsmaatregelen

1. De Commissie stelt de voor de uitvoering van het programma vereiste maatregelen vast in 

overeenstemming met de bepalingen van de bijlage.
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2. De volgende maatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde 

procedure:

a) de maatregelen tot uitvoering van het programma, met inbegrip van het jaarlijkse 

werkplan, de selectiecriteria en de selectieprocedures;

b) het algemene evenwicht tussen de verschillende acties van het programma;

c) de procedures voor monitoring en evaluatie van het programma;

d) de financiële ondersteuning (bedrag, looptijd, verdeling en ontvangers) die de 

Gemeenschap biedt met betrekking tot alle subsidies voor huishoudelijke uitgaven,

meerjarige jumelage-overeenkomsten uit hoofde van actie 1 en evenementen met een 

hoog zichtbaarheidsgehalte uit hoofde van actie 3.

3. Alle overige voor de uitvoering van het programma noodzakelijke maatregelen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde procedure.

4. Als onderdeel van de in lid 2 genoemde procedure kan de Commissie voor elk van de 

acties in de bijlage richtsnoeren opstellen om het programma aan te passen aan wijzigingen 

van de prioriteiten op het gebied van actief Europees burgerschap.

Artikel 9

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op

twee maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 10

Samenhang met andere instrumenten van de Gemeenschap en de Europese Unie

1. De Commissie zorgt voor de samenhang en de complementariteit tussen dit programma en 

instrumenten op andere actiegebieden van de Gemeenschap, met name onderwijs, beroeps-

opleidingen, cultuur, jeugd, sport, milieu, de audiovisuele sector en media, grondrechten en 

fundamentele vrijheden, sociale insluiting, gelijkheid van vrouwen en mannen, bestrijding 

van alle vormen van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat, wetenschappelijk 

onderzoek, de informatiemaatschappij en het extern optreden van de Gemeenschap, met 

name op het niveau van het Europees nabuurschapsbeleid.

2. Middelen van het programma kunnen worden gebundeld met middelen van andere 

instrumenten van de Gemeenschap en de Europese Unie tot uitvoering van acties die aan 

de doelstellingen van zowel dit programma als deze andere instrumenten beantwoorden.
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Artikel 11

Financiering

1. De financiële middelen voor de uitvoering van het programma tijdens de in artikel 1 

vermelde periode bedragen 190 miljoen EUR1.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen 

van het financieel kader.

Artikel 12

Financiële bepalingen

1. Financiële steun wordt verleend in de vorm van subsidies aan rechtspersonen. Naar gelang 

van de aard van de actie en het nagestreefde doel kunnen ook subsidies aan natuurlijke 

personen worden toegekend.

2. De Commissie kan aan natuurlijke of rechtspersonen prijzen uitreiken voor in het kader 

van het programma uitgevoerde acties of projecten.

3. Overeenkomstig artikel 181 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de 

Commissie en afhankelijk van de aard van de actie kunnen forfaitaire financieringen 

worden toegestaan en/of tarieven op grond van eenheidskosten worden toegepast.

4. Medefinanciering in natura kan worden toegestaan.

5. De Commissie kan op grond van de eigenschappen van de subsidieontvangers en de aard 

van de acties besluiten of het dienstig is de subsidieontvangers vrij te stellen van de 

verificatie van de beroepsbekwaamheden en -kwalificaties die vereist zijn om de 

voorgenomen actie of het voorgenomen werkprogramma tot een goed einde te brengen.

  

1 Dit bedrag is gebaseerd op de cijfers voor 2004 en kan technisch worden aangepast om 
rekening te houden met de inflatie.
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6. Bij kleine subsidies kan de hoeveelheid door de subsidieontvanger te verstrekken 

informatie worden beperkt.

7. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een kleine subsidie wordt verleend, hoeft de 

subsidieontvanger niet aan te tonen over voldoende financiële draagkracht te beschikken 

om het geplande project of werkprogramma uit te voeren.

8. Subsidies voor huishoudelijke uitgaven die in het kader van het programma worden 

verleend aan organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven, als 

omschreven in artikel 162 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002, hebben bij 

verlenging niet automatisch een degressief karakter.

Artikel 13

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap

1. De Commissie ziet erop toe dat bij de uitvoering van uit hoofde van dit besluit gefinan-

cierde acties de financiële belangen van de Gemeenschap worden gevrijwaard door de 

toepassing van maatregelen ter voorkoming van fraude, corruptie en andere illegale acti-

viteiten, door doeltreffende controles en de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde 

bedragen en, indien onregelmatigheden worden vastgesteld, door doeltreffende, evenredige 

en afschrikkende sancties, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de 

Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de 

Europese Gemeenschappen1, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 

11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de 

Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de 

Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden2 en Verordening 

(EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 

onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)3.

  

1 PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
2 PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.
3 PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.



9575/1/06 REV 1 HD/lg 17
DG I - Direction 2A NL

2. Bij de uit hoofde van het programma gefinancierde acties van de Gemeenschap wordt 

onder het begrip onregelmatigheid in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 2988/95 verstaan elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht of elke schending 

van een contractuele verplichting als gevolg van een handeling of een nalaten van een 

economische actor, die door een ongerechtvaardigde uitgave een nadelig effect heeft of 

zou kunnen hebben op de algemene begroting van de Gemeenschappen of op de door de 

Gemeenschappen beheerde budgetten.

3. De Commissie vermindert de voor een actie toegekende financiering, schorst de uitbetaling 

ervan of vordert deze terug indien zij onregelmatigheden vaststelt, met inbegrip van de 

niet-naleving van de bepalingen van dit besluit of van de individuele beschikking, het 

contract of de overeenkomst waarbij de betrokken financiële steun werd verleend, of 

indien aan het licht komt dat, zonder dat de Commissie daarvoor om toestemming werd 

verzocht, de actie werd gewijzigd op een manier die in strijd is met de aard of de 

uitvoeringsvoorwaarden van het project.

4. Indien de termijnen niet worden gerespecteerd of slechts een deel van de toegekende finan-

ciële steun gerechtvaardigd blijkt in het licht van de voortgang bij de uitvoering van de 

actie, verzoekt de Commissie de subsidieontvanger om binnen een vastgestelde termijn een 

toelichting te geven. Indien de subsidieontvanger geen bevredigend antwoord geeft, kan de 

Commissie de resterende financiële steun schrappen en terugbetaling van de reeds uitbe-

taalde bedragen eisen.

5. Alle ten onrechte uitbetaalde bedragen worden aan de Commissie terugbetaald. Bedragen 

die niet tijdig worden terugbetaald, worden verhoogd met een achterstandsrente overeen-

komstig de in het Financieel Reglement vastgestelde voorwaarden.
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Artikel 14

Monitoring en evaluatie

1. De Commissie zorgt voor regelmatige monitoring van het programma. De resultaten van 

de monitoring en evaluatie worden bij de uitvoering van het programma benut.

De monitoring behelst met name dat de in lid 3, onder a) en c), vermelde verslagen worden 

opgesteld.

De specifieke doelstellingen kunnen overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag 

worden herzien.

2. De Commissie zorgt voor een regelmatige, externe en onafhankelijke evaluatie van het 

programma en brengt regelmatig verslag uit aan het Europees Parlement.

3. De Commissie legt de volgende documenten aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's voor:

a) uiterlijk 31 december 2010 een tussentijds evaluatieverslag over de resultaten en de 

kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering van het programma;

b) uiterlijk 31 december 2011 een mededeling over de voortzetting van het programma;

c) uiterlijk 31 december 2015 een verslag over de ex-postevaluatie.
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Artikel 15

Overgangsbepaling

Acties die vóór 31 december 2006 overeenkomstig Besluit 2004/100/EG van start gaan, blijven tot 

de voltooiing ervan aan de bepalingen van dat besluit onderworpen.

Zoals bepaald in artikel 18 van het Financieel Reglement kunnen de bedragen die corresponderen 

met toegewezen inkomsten die voortvloeien uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde 

bedragen ingevolge Besluit 2004/100/EG aan het programma beschikbaar worden gesteld.

Artikel 16

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op zijn bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Het besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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BIJLAGE

I. BESCHRIJVING VAN DE ACTIES

Aanvullende informatie over de toegang tot het programma

Tot maatschappelijke organisaties als bedoeld in artikel 6 worden onder meer vakbonden, 

onderwijsinstellingen en vrijwilligers- en amateursportorganisaties gerekend.

ACTIE 1: Actieve burgers voor Europa

Deze actie omvat dat deel van het programma dat specifiek gericht is op activiteiten waar-

bij burgers worden betrokken. Deze activiteiten vallen onder twee soorten maatregelen:

Jumelages van steden

Bij deze maatregel gaat het om activiteiten waarbij directe uitwisselingen tussen Europese 

burgers plaatsvinden of worden bevorderd via activiteiten in het kader van jumelages van 

steden. Het kan gaan om eenmalige of proefactiviteiten, maar ook om gestructureerde, 

meerjarige overeenkomsten tussen verschillende partners op basis van een meer 

geprogrammeerde aanpak die betrekking hebben op een reeks activiteiten variërend van 

bijeenkomsten van burgers tot specifieke conferenties of seminars over thema's van 

gemeenschappelijk belang en publicaties naar aanleiding van activiteiten in het kader van 

jumelages van steden. Dankzij deze maatregel worden de wederzijdse kennis en het 

wederzijds begrip tussen burgers en tussen culturen actief bevorderd.
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Voor de jaren 2007, 2008 en 2009 kan rechtstreeks structurele steun worden verleend aan de Raad 

van Europese gemeenten en regio's (CEMR), een orgaan dat een doelstelling van algemeen 

Europees belang nastreeft en op het gebied van jumelages van steden actief is.

Burgerprojecten en ondersteunende maatregelen

In het kader van deze maatregel wordt steun verleend aan allerlei transnationale en sector-

overschrijdende projecten waarbij de burgers direct worden betrokken. Prioriteit wordt gegeven aan 

projecten die bedoeld zijn om de participatie op lokaal niveau te bevorderen. De omvang en de 

reikwijdte van deze projecten zullen afhangen van de maatschappelijke ontwikkelingen. De 

projecten zullen volgens innovatieve methoden mogelijke oplossingen voor de vastgestelde 

behoeften bestuderen. Het gebruik van nieuwe technologieën (vooral technologieën van de 

informatiemaatschappij) zal worden aangemoedigd. Bij de projecten worden burgers met 

verschillende achtergronden betrokken. Ze zullen samenwerken en in debat treden over gemeen-

schappelijke Europese thema's waardoor het wederzijds begrip en het inzicht in het proces van 

Europese integratie toenemen.

Met het oog op betere jumelage- en burgerprojecten moeten ook ondersteunende maatregelen 

worden ontwikkeld om beste praktijken uit te wisselen, ervaringen tussen plaatselijke en regionale 

belanghebbenden, inclusief overheden, te bundelen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, 

bijvoorbeeld via opleidingen.

Naar verwachting zal ten minste 47% van de totale begroting van het programma aan deze actie 

worden besteed.
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ACTIE 2: Een actieve civiele samenleving in Europa

Structurele steun voor Europese organisaties die onderzoek naar het overheidsbeleid doen 

(denktanks)

Organisaties met nieuwe ideeën en standpunten over Europese thema's zijn belangrijke institu-

tionele gesprekspartners die de Europese instellingen onafhankelijke, strategische en sector-

overschrijdende aanbevelingen kunnen doen. Ze kunnen activiteiten ondernemen om met name het 

debat over het burgerschap van de Europese Unie en de Europese waarden en culturen aan te 

wakkeren. Deze maatregel beoogt de institutionele capaciteit van deze organisaties te versterken. 

Het zijn representatieve organisaties die een reële Europese meerwaarde opleveren, belangrijke 

multiplicatoreffecten genereren en met andere begunstigden van het programma kunnen samen-

werken. Het is in dit verband belangrijk de trans-Europese netwerken te versterken. Er kunnen 

subsidies worden verleend op basis van een meerjarig werkprogramma dat een reeks thema's of 

activiteiten bundelt.

Voor de jaren 2007, 2008 en 2009 kan rechtstreeks structurele steun worden verleend aan de 

vereniging "Groupement d’études et de recherches Notre Europe" en aan het "Institut für

Europäische Politik", als organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.
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Structurele steun voor maatschappelijke organisaties op Europees niveau

Maatschappelijke organisaties vormen een belangrijk onderdeel van de burger-, educatieve, 

culturele en politieke activiteiten ten behoeve van participatie in de samenleving. Zij zijn nodig en 

moeten kunnen opereren en samenwerken op Europees niveau. Zij moeten tevens via raadpleging 

kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Dankzij deze maatregel beschikken ze over de capaciteit 

en de stabiliteit om in een sectoroverschrijdende en horizontale dimensie als transnationale 

katalysatoren te fungeren voor hun leden en de civiele samenleving op Europees niveau, en dragen 

zij aldus bij tot de doelstellingen van het programma. Het is in dit verband belangrijk de trans-

Europese netwerken en Europese verenigingen te versterken. Er kunnen subsidies worden verleend 

op basis van een meerjarig werkprogramma dat een reeks thema's of activiteiten bundelt.

Voor de jaren 2007, 2008 en 2009 kan rechtstreeks structurele steun worden verleend aan drie 

organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven: het Platform van Europese 

sociale ngo's, de Europese Beweging en de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen.

Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven

Maatschappelijke organisaties op lokaal, nationaal, regionaal of Europees niveau bereiken burgers 

via debatten, publicaties, pleitbezorging en andere concrete transnationale projecten of behartigen 

hun belangen. Het introduceren van of het voortbouwen op een Europese dimensie in de activiteiten 

van maatschappelijke organisaties stelt deze organisaties in staat hun capaciteiten te vergroten en 

een breder publiek te bereiken. De directe samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit 

verschillende lidstaten zal het begrip voor andere culturen en standpunten ten goede komen en 

gemeenschappelijke belangen en waarden helpen ontdekken. Dit kan in de vorm van afzonderlijke 

projecten, maar een benadering op langere termijn zal zorgen voor duurzamere effecten en voor de 

ontwikkeling van netwerken en synergieën.
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Naar verwachting zal ongeveer 29% van de totale begroting van het programma aan deze actie 

worden besteed.

ACTIE 3: Samen voor Europa

Evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte

Deze maatregel zal ondersteuning bieden aan door de Europese Commissie, in voorkomend geval in 

samenwerking met de lidstaten of andere toepasselijke partners, georganiseerde evenementen van 

aanzienlijke omvang en reikwijdte die bij de volkeren van Europa weerklank vinden, hun samen-

horigheidsgevoel verdiepen, hen van de geschiedenis, de successen en de waarden van de Europese 

Unie bewustmaken, hen bij de interculturele dialoog betrekken en tot de ontwikkeling van hun 

Europese identiteit bijdragen.

Het kan onder meer gaan om herdenkingen van historische gebeurtenissen, vieringen van Europese 

successen, artistieke evenementen, bewustmakingscampagnes rond specifieke thema's, Europabrede 

conferenties en de uitreiking van prijzen naar aanleiding van belangrijke prestaties. Het gebruik van 

nieuwe technologieën (vooral technologieën van de informatiemaatschappij) zal worden aange-

moedigd.

Studies

Om meer inzicht te krijgen in het concept actief Europees burgerschap zal de Commissie studies, 

enquêtes en opiniepeilingen uitvoeren.
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Hulpmiddelen voor informatievoorziening en -verspreiding

Aangezien de burgers in het brandpunt staan en de initiatieven op het gebied van actief burgerschap 

een uiteenlopend karakter hebben, is er behoefte aan uitgebreide informatie over de activiteiten van 

het programma, andere Europese acties met betrekking tot burgerschap en andere relevante 

initiatieven. Deze informatie moet worden verstrekt via een internetportaal en andere hulpmiddelen.

Voor de jaren 2007, 2008 en 2009 kan rechtstreeks structurele steun worden verleend aan de 

"Association Jean Monnet", het "Centre européen Robert Schuman", alsook aan de Europahuizen, 

die op nationaal en Europees niveau een federatie vormen, als organen die een doelstelling van 

algemeen Europees belang nastreven.

Naar verwachting zal ongeveer 10% van de totale begroting van het programma aan deze actie 

worden besteed.

ACTIE 4: Actief Europees gedenken

Uit hoofde van deze actie kunnen de hierna genoemde soorten projecten worden gesteund:

– ter bescherming van de belangrijkste plaatsen en gedenktekens in verband met massa-

deportaties, voormalige concentratiekampen en andere plaatsen waar burgers ten tijde van 

het nazisme op grote schaal gemarteld en uitgeroeid werden, en van de archieven waarin 

documentatie over die gebeurtenissen te vinden is, om de herinnering aan de slachtoffers 

en aan de mensen die in extreme omstandigheden andere mensen van de holocaust hebben 

gered, levend te houden;

– ter herdenking van de slachtoffers van massale uitroeiing en massadeportatie die verband 

houden met het stalinisme, en ter bescherming van de gedenktekens en de archieven 

waarin documentatie over die gebeurtenissen te vinden is.

Circa 4% van de totale aan het programma toegewezen begroting zal aan deze actie worden besteed.
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II. BEHEER VAN HET PROGRAMMA

De uitvoering van het programma berust op transparantie en openheid ten aanzien van een 

grote verscheidenheid van organisaties en projecten. Projecten en activiteiten zullen 

daarom in de regel via openbare oproepen tot het indienen van voorstellen worden

geselecteerd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk in zeer specifieke gevallen en behoudens 

volledige naleving van artikel 168, lid 1, onder c) en d), van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 2342/2002.

Het programma zal het beginsel van op overeengekomen doelstellingen gebaseerde meer-

jarige partnerschappen ontwikkelen en op de analyse van de resultaten voortbouwen om 

wederzijdse voordelen voor de civiele samenleving en de Europese Unie te waarborgen. 

De maximale duur van financiering door middel van één enkele subsidieovereenkomst uit 

hoofde van het programma is beperkt tot 3 jaar.

Sommige acties zullen wellicht een indirect gecentraliseerd beheer door een uitvoerende 

instantie of, vooral voor actie 1, door nationale instanties vergen.

Alle acties zullen transnationaal worden uitgevoerd en zij zullen de mobiliteit van burgers 

en ideeën in de Europese Unie bevorderen.

Het is belangrijk netwerken te vormen en de aandacht op multiplicatoreffecten toe te 

spitsen (inclusief het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT)). 

Beide aspecten zullen worden weerspiegeld in de soorten activiteiten en de 

verscheidenheid van organisaties. Interacties en synergieën tussen de verschillende 

belanghebbenden bij het programma zullen worden bevorderd.
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Uit de financiële middelen van het programma kunnen ook de uitgaven worden gedekt ten 

behoeve van maatregelen in verband met voorbereidende werkzaamheden, follow-up, 

monitoring, audits en evaluatie die voor het beheer van het programma en de verwezen-

lijking van de doelstellingen rechtstreeks noodzakelijk zijn, met name uitgaven voor 

studies, bijeenkomsten, informatie- en publicatieactiviteiten en onkosten in verband met 

IT-netwerken voor de uitwisseling van informatie en verdere uitgaven voor administratieve 

en technische ondersteuning, waarvan de Commissie bij het beheer van het programma 

gebruik kan maken.

De totale administratieve uitgaven voor het programma moeten in verhouding staan tot de 

in het desbetreffende programma opgenomen taken en, bij wijze van indicatie, circa 10% 

van de totale aan het programma toegewezen begroting uitmaken.

De Commissie kan in voorkomend geval informatie-, publicatie- en verspreidingsactivi-

teiten ondernemen, en aldus zorgen voor ruime bekendheid en een grote impact van de 

door het programma ondersteunde activiteiten.

III. CONTROLES EN AUDITS

Voor de projecten die volgens dit besluit zijn geselecteerd, wordt een systeem van 

steekproefsgewijze audits ingesteld.

De subsidieontvanger houdt alle bewijsstukken van uitgaven gedurende vijf jaar na de 

laatste betaling ter beschikking van de Commissie. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat 

eventuele bewijsstukken in het bezit van partners of leden ter beschikking van de 

Commissie worden gesteld.
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De Commissie kan de besteding van de subsidie ofwel rechtstreeks door eigen personeel, 

ofwel door een gekwalificeerde externe organisatie van haar keuze laten controleren. Deze 

audits kunnen worden uitgevoerd gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst, en 

gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop het saldo van de subsidie is 

betaald. De auditresultaten kunnen er in voorkomend geval toe leiden dat de Commissie tot 

terugvordering besluit.

Het personeel van de Commissie en de door de Commissie gemachtigde externe personen 

hebben op passende wijze toegang tot met name de kantoren van de subsidieontvanger 

evenals tot alle noodzakelijke gegevens, ook in elektronische vorm, voor deze audits.

De Europese Rekenkamer en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hebben 

dezelfde rechten als de Commissie, en met name het recht van toegang.
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I. INLEIDING 

 

1. De Commissie heeft op 6 april 2005 bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel 

ingediend voor een op de artikelen 151 en 308 van het EG-verdrag gebaseerd besluit tot 

vaststelling van een programma ter bevordering van een actief Europees burgerschap. 

 

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 26 oktober 2005 advies 

uitgebracht. 

 

3. Het Comité van de Regio's heeft op 17 november 2005 advies uitgebracht. 

 

4. Het Europees Parlement heeft op 5 april 2006 in eerste lezing advies uitgebracht. 

 

5. Op 25 september 2006 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het EG-verdrag. 

 

II. DOEL 

 

1. Het programma als voorgesteld door de Commissie draagt bij tot de volgende algemene 

doelstellingen:  

 

- de burgers de kans geven om samen te werken en deel te nemen aan de opbouw 

van een steeds hechter Europa, dat verenigd is in en verrijkt door zijn culturele 

verscheidenheid; 

 

- een op erkende gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur gebaseerde 

Europese identiteit ontwikkelen;  

 

- het wederzijds begrip tussen de Europese burgers vergroten, waarbij de culturele 

verscheidenheid wordt gerespecteerd en gehuldigd en een bijdrage wordt geleverd 

aan de interculturele dialoog.  
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2.  De voorgestelde specifieke doelstellingen, die op transnationale basis moeten worden 

uitgevoerd, zijn de volgende: 

 

- mensen uit plaatselijke gemeenschappen in heel Europa samenbrengen om ervaringen, 

opvattingen en waarden uit te wisselen, van de geschiedenis te leren en aan de toekomst 

te bouwen; 

 

- acties, debatten en denkoefeningen over het Europees burgerschap stimuleren door 

samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op Europees niveau; 

 

- Europa dichter bij de burgers brengen door de waarden en prestaties van Europa uit te 

dragen en te huldigen en tegelijkertijd de herinnering aan het verleden levendig te 

houden; 

 

- de evenwichtige integratie van burgers en maatschappelijke organisaties uit alle 

lidstaten stimuleren, door de interculturele dialoog te bevorderen en zowel de 

verscheidenheid als de eenheid van Europa te beklemtonen, met bijzondere aandacht 

voor activiteiten met de lidstaten die onlangs tot de Europese Unie zijn toegetreden. 

 

 

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

1. Algemene opmerkingen 

 

 Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad bevat de kernpunten van het oorspronke-

lijke Commissievoorstel. In het algemeen nemen de Raad, het Europees Parlement en de 

Commissie vergelijkbare standpunten in met betrekking tot dit besluit. 

 

 De begroting van EUR 190 miljoen (in prijzen van 2004, en onderhevig aan aan-

passingen in verband met inflatie), is door de drie instellingen overeengekomen in het 

kader van het interinstitutioneel akkoord over het financieel kader voor 2007-2013. 
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 De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt het voorstel van het Europees 

Parlement overgenomen om een nieuwe vierde actie "Actief Europees gedenken" toe te 

voegen. Ook heeft de Raad positief gereageerd op het voorstel van het Parlement om 

drie extra "aangewezen organen" toe te voegen die voor subsidies uit hoofde van het 

programma in aanmerking komen (waardoor het totale aantal op negen komt). 

 Met het oog op een passend evenwicht wordt de bijzondere status van deze negen 

organen evenwel na drie jaar opgeheven. 

 

 Wat de indicatieve verdeling van de begroting betreft, heeft de Raad getracht het 

relatieve belang van actie 1 (jumelages van steden en burgerprojecten) nog meer te 

benadrukken en, evenals het Parlement, gepoogd om de uitgaven voor het beheer van 

het programma te beperken. 

 

 Wat de uitvoering van het programma en de comitologie betreft, heeft de Raad het 

gebruik van de beheersprocedure uitgebreid tot bepaalde gevallen van financiële 

steunverlening.  

  

2. Amendementen van het Europees Parlement 

 

 De Raad heeft getracht in zijn gemeenschappelijk standpunt rekening te houden met de 

bedenkingen en prioriteiten van het Europees Parlement en heeft de meeste amende-

menten van het Parlement aanvaard. 

 

De amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 en 61 zijn geheel, ten 

dele of in beginsel aanvaard. 

 

Wat de amendementen 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 en 53 betreft, heeft de 

Raad besloten zich bij de Commissie aan te sluiten en de amendementen niet te 

aanvaarden. 
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Wat amendement 21 betreft, werd de toevoeging in verband met de legitimiteit van de 

instellingen overbodig geacht. Wat amendement 27 betreft, wilde de Raad structurele 

steunverlening aan "verenigingen en netwerken", een uit juridisch oogpunt vaag begrip, 

niet in overweging nemen. 

Amendement 36 had betrekking op de begroting voor de uitvoering van het programma, 

een punt dat door de drie instellingen was besproken en waarover overeenstemming was 

bereikt in het kader van het akkoord over de financiële vooruitzichten. Wat amende-

ment 41 betreft, achtte de Raad het niet passend om door gejumeleerde sport-

verenigingen georganiseerde manifestaties afzonderlijk te vermelden, omdat andere 

sectoren niet specifiek worden genoemd in dit deel van de tekst; in de bijlage werd 

echter een verwijzing naar sportverenigingen toegevoegd. 

Met betrekking tot amendement 45 

 betreffende de verdeling van de begroting verkoos de Raad om actie 1 te begunstigen 

en voor actie 2 een percentage vast te stellen dat vergelijkbaar is met het percentage dat 

oorspronkelijk door de Commissie was voorgesteld. 

 

IV. CONCLUSIE 

 

De Raad is van oordeel dat zijn gemeenschappelijk standpunt een evenwichtige tekst vormt, 

waarin ten volle rekening is gehouden met de doelstellingen die het Europees Parlement met 

zijn amendementen op het Commissievoorstel heeft nagestreefd. De Raad ziet uit naar een 

spoedig akkoord met het Europees Parlement, zodat het besluit kan worden aangenomen. 

 

 

________________________ 
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ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
aan het COREPER / de RAAD 
nr. Comv.: 8154/05 CULT 22 EDUC 63 SOC 166 JAI 131 RECH 82 CODEC 271 
Betreft: Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

voor de periode 2007-2013 van het programma "Burgers voor Europa" ter 
bevordering van een actief Europees burgerschap [eerste lezing] 
- Aanneming (gs + v) 
a) van het gemeenschappelijk standpunt 
b) van de motivering van de Raad 
- Verklaring 

 
Verklaring van de Commissie over de comitologie (artikel 8) 

 

De Commissie betreurt dat de Raad in het besluit over het programma "Burgers voor Europa" naast 

de comitologieprocedure in het oorspronkelijke Commissievoorstel voor het vaststellen van de 

prioriteiten en de selectiecriteria een comitologieprocedure wil opnemen voor de afzonderlijke 

besluiten over het selecteren van activiteiten. 
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De Commissie wijst erop dat de aanvragers daardoor, in vergelijking met het oorspronkelijke 

voorstel, twee tot drie maanden langer zouden moeten wachten op een besluit over hun voorstellen. 

Dit is in strijd met het beginsel van vereenvoudiging en gebruikersvriendelijkheid dat de 

Commissie, de Raad en het Europees Parlement bij het begin van het wetgevingsproces zijn 

overeengekomen. De Commissie merkt ook op dat het Europees Parlement in zijn advies in eerste 

lezing niet voor een comitologieprocedure voor afzonderlijke selectiebesluiten was. 

 

De Commissie zal bij de uitvoering van het programma "Burgers voor Europa" het programma-

comité en het Europees Parlement onverwijld informeren over alle selectiebesluiten die buiten de 

comitologieprocedure om zijn genomen. 

 

Voorts zal de Commissie blijven zoeken naar middelen om de selectietijd te verkorten door middel 

van een grotere administratieve efficiency, met name door een beroep te doen op het nieuwe 

uitvoerend agentschap voor de uitvoering van het programma. De Commissie wijst er echter op dat 

die tijdwinst veel kleiner is dan de twee tot drie maanden die gemoeid zijn met het gebruik van een 

comitologieprocedure voor de afzonderlijke selectiebesluiten." 

 

 

________________________ 
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot de goedkeuring van een 
besluit tot vaststelling van het programma “Europa voor burgers” (2007-2013) 
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2005/0041 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot de goedkeuring van een 
besluit tot vaststelling van het programma “Europa voor burgers” (2007-2013) 

1. PROCEDUREVERLOOP 

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad 
(document COM(2005)116 definitief – 2005/0041 COD): 

14 april 2005 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 26 oktober 2005 

Advies van het Comité van de Regio’s: 17 november 2005 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 5 april 2006 

Politiek akkoord: 18 mei 2006 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 25 september 2006 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het voorgestelde programma levert een bijdrage aan de aanpak van een van de grootste 
uitdagingen van de Europese Unie, namelijk het overbruggen van de kloof tussen de burger en 
de Europese Unie. Het is een voortzetting van het programma ter bevordering van actief 
Europees burgerschap voor de periode 2004-2006 en baant de weg voor nieuwe activiteiten. 
Daarbij is zoveel flexibiliteit in het programma ingebouwd dat aanpassingen aan toekomstige 
ontwikkelingen mogelijk zijn.  

Door het programma “Europa voor burgers” zal de Europese Unie de beschikking krijgen 
over instrumenten om een actief Europees burgerschap te bevorderen. De burger neemt in het 
programma een centrale plaats in en wordt in staat gesteld om als burger van Europa zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. De burger moet meer aandeel krijgen in het Europese 
eenwordingsproces en het programma haakt hierop in. Het programma spoort burgers en 
organisaties uit verschillende landen aan om samen te werken, bij elkaar te komen, de handen 
ineen te slaan en in een Europees kader over nationale grenzen heen met respect voor elkaars 
verschillen eigen ideeën te ontwikkelen.  

Het programma pakt het complexe vraagstuk van een actief Europees burgerschap vanuit 
verschillende, elkaar aanvullende invalshoeken aan. Dit komt tot uiting in vier verschillende 
acties. Bij de eerste actie “Actieve burgers voor Europa” is de burger ofwel in de vorm van 
het werk in verband met jumelages tussen steden ofwel in de vorm van andere 
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burgerprojecten rechtstreeks betrokken. De tweede actie “Een actieve civiele samenleving in 
Europa” is op maatschappelijke organisaties gericht die op Europees niveau werkzaam zijn. 
Zij ontvangen aan de hand van hun werkprogramma structurele steun of steun voor 
transnationale projecten. In de derde actie “Samen voor Europa” wordt steun verleend voor 
evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte, studies en hulpmiddelen voor 
informatievoorziening en -verspreiding, waarmee een zo groot mogelijk publiek over alle 
grenzen heen kan worden bereikt en Europa voor de Europese burger duidelijker gestalte 
krijgt. De laatste actie “Actief Europees gedenken” heeft tot doel deportatieplaatsen en 
-archieven voor verval te bewaren en de slachtoffers van nationaal-socialisme en stalinisme te 
herdenken.  

3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

Het gemeenschappelijk standpunt is op 18 september 2006 met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd. Het stoelt voor het grootste deel op het gewijzigde voorstel van de Commissie, 
waarin een groot aantal amendementen van het Europees Parlement overgenomen is. 
Aanvaard zijn volledig, in beginsel of gedeeltelijk de amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 
51, 52, 60, en 61. Het gewijzigde voorstel van de Commissie wijkt op drie punten af van het 
gemeenschappelijke standpunt van de Raad.  

Het eerste punt houdt verband met de organisaties die voor steun in aanmerking komen. De 
Commissie stelde voor om voor de hele looptijd van het programma in het totaal negen 
organisaties in aanmerking te nemen en dus om in lijn met het voorstel van het Europees 
Parlement nog drie organisaties bij het programma te betrekken. Gezien de moeilijkheden om 
hierover in de Raad een compromis te bereiken, kan de Commissie akkoord gaan met het 
standpunt van de Raad, dat in geleidelijke afvloeiing van de negen in aanmerking komende 
organisaties na een periode van drie jaar voorziet.  

Het tweede punt betreft de verdeling van de begrotingsmiddelen over de verschillende acties. 
Bij de herziening van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie heeft de Raad de nadruk 
op actie I gelegd en het Europees Parlement op actie II. Met het oog op het evenwicht tussen 
de verschillende acties heeft de Commissie in haar gewijzigd voorstel grotendeels haar 
oorspronkelijke standpunt aangehouden. Om snel tot overeenstemming te komen kan de 
Commissie zich echter in elk compromis vinden dat binnen de door de medewetgevers 
bepaalde grenzen blijft (d.w.z. tussen 40% en 47% voor actie I en tussen 29% en 38% van 
actie II).  

Het derde punt heeft te maken met de comitéprocedure. De Commissie heeft een verklaring 
afgegeven, die in de notulen van de Raad opgenomen is. Hierin betreurt de Commissie het dat 
nog een stap in de comitéprocedure geïntroduceerd is, die negatieve uitwerkingen zal hebben 
op de begunstigden. Om vertraging bij de goedkeuring van het programma te voorkomen kan 
de Commissie evenwel akkoord gaan met de tekst van het gemeenschappelijk standpunt. 

In deze situatie is de Commissie van mening dat het gemeenschappelijk standpunt een 
aanvaardbaar compromis is. Zij beveelt goedkeuring door het Europees Parlement dan ook 
aan.  

De Commissie wijst erop dat het in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad genoemde 
bedrag van 190 miljoen euro (zie artikel 11: begrotingsmiddelen) uitgedrukt in prijzen van het 
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jaar 2004 omgerekend in huidige prijzen overeenkomt met een bedrag van 215 miljoen euro. 

4. CONCLUSIE 

In de huidige situatie is de Commissie van mening dat het op 18 september 2006 met 
eenparigheid van stemmen aangenomen gemeenschappelijk standpunt aanvaardbaar is. Zij 
beveelt het Europees Parlement aan om het gemeenschappelijk standpunt goed te keuren. 
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BIJLAGE  

Verklaring van de Commissie over de comitéprocedure (artikel 8) 

De Commissie betreurt dat de Raad in het besluit tot vaststelling van het programma “Europa 
voor burgers” naast de in het oorspronkelijke Commissievoorstel geplande comitéprocedure 
voor de te bepalen prioriteiten en selectiecriteria ook nog een comitéprocedure wenst in te 
voeren voor de afzonderlijke selectiebesluiten. 

De Commissie wijst erop dat aanvragers hierdoor in vergelijking met het oorspronkelijke 
voorstel twee tot drie maanden langer op een beslissing over hun voorstellen moeten wachten. 
Dit is in strijd met het aan het begin van het wetgevingsproces door de Commissie, de Raad 
en het Europees Parlement onderschreven beginsel dat het een en ander eenvoudig en 
gebruikersvriendelijk moet zijn. De Commissie vestigt er voorts de aandacht op dat het 
Europees Parlement in zijn advies in eerste lezing niet voor een comitéprocedure voor de 
afzonderlijke selectiebesluiten is. 

Bij de implementatie van het programma “Europa voor burgers” zal de Commissie het 
programmacomité en het Europees Parlement onverwijld van alle selectiebesluiten op de 
hoogte stellen die zonder comitéprocedure genomen zijn.  

Door verbetering van de efficiency op administratief vlak en met name door inschakeling van 
het nieuwe uitvoerende agentschap bij de implementatie van het programma zal de 
Commissie naar wegen blijven zoeken om het selectieproces sneller af te wikkelen. Zij wijst 
er evenwel op dat hierdoor duidelijk niet de twee tot drie maanden kunnen worden ingelopen 
die verlorengaan als voor de afzonderlijke selectiebesluiten gebruik wordt gemaakt van een 
comitéprocedure. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Fostering European Citizenship 
 

TITLE OF ACTION: EUROPE FOR CITIZENS 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 

15.06.66 Citizens for Europe 
15.01.04.66 Citizens for Europe — Expenditure on administrative management 

15.01.04.31 Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture — Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

04.04.09 Support to the running costs of the Platform of European Social Non-
Governmental Organisations 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action: € 215,000 million for commitment 

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 

Payments 14,039 24,893 28,086 27,718 28,294 28,898 40,720 192,649 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

Payments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
Subtotal a + b 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 22,920 30,100 31,800 32,300 32,300 32,600 32,980 215,000

Payments 17,000 28,023 31,266 30,948 31,524 32,158 44,080 215,000

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Commitments
/ payments 1,729 1,765 1,801 1,837 1,873 1,909 1,945 12,859 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total 

Commitments 24,649 31,865 33,601 34,137 34,173 34,509 34,925 227,859

Payments 18,729 29,788 33,067 32,785 33,397 34,067 46,025 227,859

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

Non-comp Diff NO YES YES N° 3 b 

Non-comp Non-Diff NO YES YES N° 3 b 

4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Articles 151 & 308. 

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 
See initial proposal. 
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6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

ACTION N°1: 
ACTIVE CITIZENS 
FOR EUROPE 

10,559 14,177 15,046 15,281 15,179 15,422 15,470 101,134 

- TOWN TWINNING 10,559 13,677 14,046 14,281 14,179 14,422 14,220 95,384

- CITIZENS' PROJECTS 
AND SUPPORT 
MEASURES 

0,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 5,750

ACTION N°2: 
ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN 
EUROPE 

7,220 8,579 9,122 9,267 9,339 9,354 9,544 62,425 

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO "THINK 
TANKS" 

1,804 1,804 1,980 1,980 1,980 1,980 2,068 13,596

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO CIVIL 
SOCIETY 
ORGANISATIONS 

2,296 2,296 2,520 2,520 2,520 2,520 2,632 17,304

- CIVIL SOCIETY 
PROJECTS 3,120 4,479 4,622 4,767 4,839 4,854 4,844 31,525

ACTION N°3: 
TOGETHER FOR 
EUROPE 

1,260 3,010 3,180 3,230 3,260 3,260 3,291 20,491 

- HIGH VISIBILITY 
EVENTS 0,650 2,180 2,200 2,200 2,230 2,230 2,261 13,951

- STUDIES 0,000 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 1,400

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 0,610 0,630 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 5,140

ACTION N°4: 
ACTIVE EUROPEAN 
REMEMBRANCE 

0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600 

- SUPPORT TO 
PROJECTS 0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600

TOTAL 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 2,661 2,706 2,746 2,809 2,802 2,839 2,919 19,483 

b) Other TAA:                 

- intra muros: 0,051 0,051 0,051 0,048 0,047 0,045 0,045 0,337 

- extra muros:                 

Symmetry 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

Audits 0,024 0,024 0,024 0,022 0,022 0,021 0,021 0,157 

Other informatics 
assistance                 

Experts – project 
evaluations 0,035 0,038 0,044 0,048 0,053 0,053 0,060 0,331 

Subtotal 1 2,796 2,845 2,890 2,951 2,947 2,980 3,068 20,477 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,025 0,128 0,127 0,119 0,128 0,123 0,128 0,778 

b) Meetings of 
experts 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

c) Information and 
publications 0,042 0,043 0,042 0,040 0,039 0,037 0,038 0,281 

d) Other 0,073 0,089 0,095 0,096 0,093 0,097 0,104 0,647 

Subtotal 2 0,165 0,285 0,290 0,279 0,283 0,280 0,292 1,874 

TOTAL 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351 
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average unit 
cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

ACTION N°1: ACTIVE 
CITIZENS FOR EUROPE 

8959  101,134 

- TOWN TWINNING Operating & 
Project Grants 8671 0,011 95,384 

- CITIZENS' PROJECTS AND 
SUPPORT MEASURES 

Project Grants 
& Service 
Contracts 

288 0,020 5,750 

ACTION N°2: ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN EUROPE 566  62,425 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
"THINK TANKS" 

Operating 
Grants 76 0,180 13,596 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 

Operating 
Grants 96 0,180 17,304 

- CIVIL SOCIETY PROJECTS Project Grants 394 0,080 31,525 

ACTION N°3: TOGETHER FOR 
EUROPE 58  20,491 

- HIGH VISIBILITY EVENTS Project Grants 
& Service 
Contracts 

19 0,735 13,951 

- STUDIES Project Grants 
& Service 
Contracts 

6 0,230 1,400 

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 

Operating 
Grants & 
Service 
Contracts 

33 0,155 5,140 

ACTION N°4: ACTIVE 
EUROPEAN REMEMBRANCE 246  8,600 

- SUPPORT TO PROJECTS Project Grants 246 0,035 8,600 

TOTAL  9828  192,649 
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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. 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 

1 

6 

   

Other human resources 

DNE/AUX 

 1 DNE 

3 AUX 

  

Total 11 4 15  

7.2. Overall financial impact of human resources  

Type of human resources Amount (€ million)
2007 Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.188.000 € 

 

FTE: 11 * 108.000 € 

 

Other human resources 

 

 

223.000 € 

1-A: 87.014 €, 
1-B: 51.540 €, 
1-C: 40.037 € 
1-DNE: 44.316 € 

Total 1.411.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 
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7.3. Other administrative expenditure deriving from the action  

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 42.000 € 5 persons * 10missions * 825 € 
(average) 

A07030 – Meetings 116.000 € 2meetings * 50persons * (860 € + 
(2*150 €)) 

A07031 – Compulsory committees 1 68.000 € 3meetings * 25persons * 860€ 
(Management Committee) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000 € Annual Conference (approx.) 

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 426.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 1.837.000 € 

7 years 

€ 12.859.000 € 

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 

9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal 




