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Tussenstap voor de tenuitvoerlegging van een APEB

Inleiding: Van beperkte ervaringen tot het doorbreken van de vicieuze cirkel

1. Initiatieven van de Europese Commissie hebben de nodige ervaringen opgeleverd, maar 
hadden een beperkt bereik
De raadpleging en het publieke debat die door de Commissie zijn georganiseerd door 
uitvoering te geven aan de voorstellen die vervat zijn in het Plan D voor Democratie, Dialoog 
en Debat, het Witboek inzake een Europees communicatiebeleid en ten slotte 'Debate Europe'
hebben veel inbreng opgeleverd, maar bleven erg beperkt, aangezien hiermee slechts enkele 
duizenden deelnemers werden bereikt (de verwachting was 50.000 burgers indirect te 
bereiken). 

2. Voorstel voor op registratie gebaseerde elektronische interactieve raadpleging via 
tweerichtingsverkeer 
Een adequate stap richting de toekomstige tenuitvoerlegging van een APEB in de vorm van 
interactieve tweerichtingscommunicatie moet gebaseerd worden op elektronische 
instrumenten, het instellen van een register van kiezers omvatten en ondersteund worden met 
een effectieve promotie via een sterke koppeling met andere media buiten de sfeer van het 
internet.

3. De vicieuze cirkel doorbreken voor een zelfstandig dialoogplatform
Dit lijkt de enige manier te zijn om de vicieuze cirkel van het niet bereiken van een voldoende 
groot aantal burgers te doorbreken en miljoenen burgers te bereiken in plaats van slechts 
enkele duizenden, en hen te betrekken bij een regelmatige duurzame dialoog die verder gaat 
dan hun deelname aan de Europese verkiezingen elke vijf jaar.

I. Conclusies met betrekking tot de bijdrage van de experts aan de openbare hoorzitting 
van 8 december

1. Tekort aan legitimiteit en de gevaren van een nulsomspel

De experts die waren uitgenodigd toonden aan dat de EU het gevaar loopt van een crisis op 
het niveau van de legitimiteit van de instellingen van de Europese Unie en van het EU-project 
als geheel. De burgers hebben onvoldoende belangstelling voor en onvoldoende toegang tot 
relevante informatie over EU-kwesties, maar spreken wel hun steun uit aan het Europese 
integratieproces (zie voor dat thema mijn vorige werkdocument). De heer Schmitter 
benadrukte het verschil tussen het tekort aan legitimiteit op nationaal en EU-niveau - waarbij 
de EU verstoken is van historisch kapitaal en als gevolg daarvan kwetsbaarder is. Volgens de 
heer Siedentop is de grootste bedreiging van de legitimiteit van de EU de vermeende 
concurrentie tussen de nationale en Europese niveaus, hetgeen een nulsomspel oplevert: "als 
zij [=EU] winnen, verliezen wij [burgers van de lidstaten]".

2. Perspectieven voor de Europese transnationale democratie

De heren Siedentop, Kaufman en Schmitter wezen er ook op dat deze crisis het systeem van 
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politieke partijen in het algemeen aantast. Zij waren het eens over de noodzaak andere 
middelen te ontwikkelen om de kloof te dichten tussen de EU en haar burgers en actief de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese identiteit te stimuleren, waarvan een 
politieke demos het product en niet een voorwaarde zou zijn. De heer Schmitter en de heer 
Esposito benadrukten de mogelijkheid gebruik te maken van elektronische middelen voor een 
dergelijke raadpleging teneinde de transnationale democratie te stimuleren, waarbij ze 
voorbeelden van het gebruik van dergelijke middelen door Zwitserland, Estland en Finland 
aanhaalden. Zij bevestigden de noodzaak van een regelmatige terugkeer van dergelijke 
raadplegingen, waardoor de mogelijke afwijkingen ervan sterk beperkt zouden blijven. 

3. Beperkt bereik van bestaande EU-activiteiten

De heer Dumort, de vertegenwoordiger van de Europese Commissie, heeft zich beperkt tot het 
presenteren van de communicatie-instrumenten waarover de Commissie de beschikking heeft, 
met name gericht op de tweede generatie Europese burgerraadplegingen, en concludeerde dat 
dergelijke initiatieven zowel een direct als indirect bereik hadden van slechts 50.000 burgers.

II. Voorstel voor een tussenstap in de tenuitvoerlegging van een APEB

1. De verwachte voordelen van een volledige APEB (Algemene Peiling onder Europese 
Burgers)

Deze situatie mag er niet toe leiden dat wordt afgezien van het project om een APEB tot stand 
te brengen. Rapporteur is van mening dat de toekomstige ontwikkeling ervan op de 
middellange termijn met voldoende voorbereiding in aanmerkelijke mate zal bijdragen tot het 
volgende:

a. het stimuleren van de ontwikkeling van een ruimte voor Europees publiek debat

b. het verkleinen van de kloof (in de zin van informatie en betrokkenheid) tussen de EU en 
haar burgers

c. het stimuleren van de actieve betrokkenheid en publieke activiteit van de burgers 

d. het vergroten van de betrokkenheid van politieke partijen en de ngo-sector op Europese 
schaal

Een APEB zou ook de mogelijkheid bieden de betrekkingen met de politieke partijen en de 
ngo-sector te verbeteren via hun rol in de debatten, en het nationale en EU-niveau met elkaar 
te verbinden (een bijzonder cruciaal element voor het 'heruitvinden' van politieke partijen).

e. grensoverschrijdende identificatie die leidt tot de totstandkoming van een Europese demos

We dienen ook te benadrukken dat een raadpleging van Europese burgers in de hele EU over 
dezelfde vragen, waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden van regelmatigheid en 
gelijktijdigheid op EU-niveau, een geleidelijke ontwikkeling in de praktijk mogelijk zou 
maken van de stimulering van grensoverschrijdende en transnationale activiteiten en 
uitwisseling tussen de politieke partijen en media, en de burgers een echt gevoel van 
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transnationale Europese democratie zou kunnen helpen geven. 

2. Verwacht kader voor de totstandkoming van een APEB 

a. Tijdskader

De vereisten voor het scheppen van het kader en de voorwaarden die nodig zijn voor een 
geslaagde introductie zijn: tijd, gedegen voorbereiding, krachtige en vlotte communicatie 
tussen de partijen en ervaringskapitaal. Dit zou 3 tot 6 jaar in beslag kunnen nemen.

b. Huidige acceptatie van het voorgestelde APEB-instrument

Het debat binnen de Commissie constitutionele zaken toonde aan dat een Algemene Peiling 
onder Europese Burgers zoals door de rapporteur is voorgesteld als middel om de Europese 
integratie te voorzien van de brede politieke en ideologische draagkracht die nodig is voor de 
succesvolle realisatie ervan in de huidige omstandigheden moeilijk in de praktijk te brengen 
zou zijn vanwege de volgende redenen:

- de reikwijdte van een dergelijk nieuw instrument die een aanzienlijke inspanning vergt 
van de Europese instellingen en pas voorzien kan worden na een periode van aanpassing 
en ijking van het desbetreffende instrument om het te laten aansluiten op de middelen en 
breed geaccepteerd te laten worden;

- het gebrek aan praktijkervaring op een dergelijke brede schaal op het niveau van zowel 
de instellingen van de Europese Unie als het Europese maatschappelijk middenveld.

4. Voorstellen voor een tussenstap: interactieve elektronische raadpleging (IER)

Om een kritische massa van ervaring te verkrijgen, om de burgers en de publieke opinie te 
laten wennen aan een dergelijke praktijk en om de Europese Commissie hierbij geleidelijk te 
betrekken, stelt de rapporteur voor de beschikbare opties te analyseren en een tussenfase te 
ontwikkelen: een interactieve elektronische raadpleging van de burgers. Zoals het geval is bij 
een APEB, zou deze interactieve raadpleging fundamentele kwesties met betrekking tot de 
nabije toekomst van de EU moeten betreffen (eventuele wetsvoorstellen).

III. Het ontwerp van de tussenstap 

1. Voorwaarden

a. Inbreng uit een Eurobarometer-enquête 

De vorm van en criteria voor een dergelijke actieve betrokkenheid moeten worden vastgesteld 
aan de hand van de resultaten van een Eurobarometer-enquête (zoals is aanbevolen door de 
experts), zowel over de doelstellingen en modaliteiten van interactieve communicatie, als over 
de houding ten opzichte van directe algemene raadpleging.

b. EU-register van kiezers
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Na de enquête zou de Commissie een register van burgers moeten organiseren in 
overeenstemming met de regels voor het registreren van de kiezers in de lidstaten. Het lijkt 
noodzakelijk te zijn om op dit niveau een competente dienst, dienstoverschrijdende afdeling 
of eenheid op te zetten of vast te stellen. Dit register moet worden opengesteld voor de 
burgers die aan de raadpleging willen deelnemen. Het register van kiezers zou aanmerkelijke 
voordelen opleveren in de zin van veiligheid en betrokkenheid van de burgers en zou 
bijdragen aan het tot stand brengen van een basis voor een regelmatige raadplegingspraktijk. 
Alle burgers zullen worden uitgenodigd zich in het register in te schrijven. Er is een speciale 
publicitaire inspanning nodig om de burgers uit te nodigen zich in te schrijven. Het 
inschrijfproces moest sterk worden gepromoot via de Europese media (met een specifieke rol 
voor de publieke media), en door de politieke partijen en ngo's worden 
ondersteund/onderschreven.

Naast het in kaart brengen van de steun voor de EU zou een voordeel van het ontwikkelen van 
een dergelijk register zijn dat het een sterk communicatievenster met betrokken burgers 
oplevert.

2. Procedure

a. Antwoorden verzamelen

De Commissie dient aan de in het register opgenomen burgers reeksen vragen (3-10) voor te 
leggen die in overeenstemming met de Commissies van het Europees Parlement zijn 
opgesteld, en die onder andere ingaan op de toekomstige dimensie van de EU, evenals 
specifieke vragen met betrekking tot de directe toekomst (toekomstige wetsvoorstellen).
De antwoorden moeten na 2 tot 3 maanden, met name via instrumenten om via internet te 
stemmen, door de Commissie worden verzameld, als die antwoorden openbaar gemaakt en 
gepubliceerd zijn. Deze periode moet worden ingekaderd door het debat over de voorgestelde
vraag, waarbij instellingen van de Europese Commissie gelieerd worden aan nationale 
instellingen, en publiciteit in de media. Gedurende deze periode moeten de burgers de 
gelegenheid hebben zich voor het register aan te melden. De stemming moet zo gelijktijdig 
zijn als enquêtes aangeven en de omstandigheden toelaten. Niet-geregistreerde kiezers zouden 
niet in staat zijn deel te nemen.

b. Omgaan met het resultaat: vertrouwen opbouwen

De resultaten van een dergelijke interactieve raadpleging moeten worden verzameld en 
geanalyseerd door de speciale instantie die in het leven wordt geroepen op het niveau van de 
Europese Commissie, samen met een interfractiewerkgroep die op het niveau van het 
Europees Parlement wordt ingesteld. Het formele antwoord van de instelling moet samen met 
een scenario voor tenuitvoerlegging gepubliceerd worden.

3. De ontwikkeling van instrumenten en technieken om de betrokkenheid te vergroten

a. Publiciteit en aansluiting met andere mediakanalen 
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Als een dergelijke raadpleging zich wat deelnemers betreft richt op burgers die bekend zijn 
met internetinstrumenten, moet er een sterke koppeling met andere massamedia zijn via 
advertenties in gedrukte en audiovisuele media. Ook politieke partijen en ngo's moeten in 
staat zijn de burger uit te nodigen om deel te nemen.

b. Transnationale debatten

De presentatie en de campagne moeten leiden tot het gebruik van verscheidene bestaande 
hulpmiddelen en technieken gericht op het vergroten van de betrokkenheid, zoals 
gestructureerde uitwisselingen en debatten tussen de leiders op nationaal en Europees niveau.

c. Smartvote

Smartvote is een elegant instrument voor stemmen via internet dat burgers in staat stelt om 
hun keuzen te vergelijken met die van hun gekozen vertegenwoordigers, waardoor zowel de 
participatieve als representatieve democratie wordt versterkt.
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