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BESLUIT Nr. 1358/2008/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 december 2008
tot wijziging van Besluit nr. 1904/2006/EG 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,

(5)

Door deze procedure duurt het twee tot drie maanden
langer voordat subsidies aan de kandidaten kunnen wor
den verleend. Dit leidt tot grote vertraging voor de ont
vangers van de subsidies, brengt een onevenredige belas
ting voor het beheer van het programma met zich mee
en biedt geen meerwaarde gezien de aard van de sub
sidies.

(6)

Opdat de selectiebesluiten sneller en doeltreffender kun
nen worden uitgevoerd, moet de raadplegingsprocedure
worden vervangen door een verplichting voor de Com
missie om het Europees Parlement en de lidstaten zonder
vertraging te informeren over alle maatregelen genomen
voor de uitvoering van Besluit nr. 1904/2006/EG zonder
de bijstand van een comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op de artikelen 151 en 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal
Comité,

Na raadpleging van het Comité van de Regio′s,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 12 december 2006 (2) is het programma
„Europa voor de burger” voor de periode 2007-2013
vastgesteld.

In artikel 8, lid 3, van Besluit nr. 1904/2006/EG wordt
bepaald dat andere voor de uitvoering van het pro
gramma noodzakelijke maatregelen dan die bedoeld in
lid 2, worden vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 3,
van dat besluit bedoelde procedure, met andere woorden
volgens de raadplegingsprocedure die is vastgesteld bij
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 uitvoeringsbevoegd
heden (3).

(3)

Deze formulering van Besluit nr. 1904/2006/EG betekent
onder andere dat selectiebesluiten die niet worden ge
noemd in artikel 8, lid 2, van dat besluit onderworpen
zijn aan de raadplegingsprocedure en het recht van con
trole van het Europees Parlement.

(4)

Deze selectiebesluiten betreffen hoofdzakelijk subsidies
die slechts kleine bedragen vertegenwoordigen en waar
mee geen politiek gevoelige beslissingen zijn gemoeid.

(1) Advies van het Europees Parlement van 2 september 2008 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
20 november 2008.
(2) PB L 378 van 27.12.2006, blz. 32.
(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

BESLUITEN:

Artikel 1
Besluit nr. 1904/2006/EG wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 8, lid 3, wordt vervangen door:

„3.
De Commissie informeert het in artikel 9 bedoelde
comité en het Europees Parlement over alle andere selectie
besluiten genomen door de Commissie voor de uitvoering
van dit besluit, binnen twee werkdagen na de aanneming
ervan. Deze informatie omvat beschrijvingen en een analyse
van de ontvangen aanvragen, een beschrijving van de beoor
delings- en selectieprocedure, en lijsten van zowel de voor
financiering voorgestelde projecten, als de afgewezen pro
jecten.”.

2. Artikel 9, lid 3, wordt geschrapt.

Artikel 2
De Commissie brengt uiterlijk 30 juni 2010 verslag uit aan het
Europees Parlement en de Raad over de impact van dit besluit.
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Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 16 december 2008.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

