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I
(Wetgevingshandelingen)

BESLUITEN
BESLUIT Nr. 1093/2012/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 21 november 2012
over het Europees Jaar van de burger (2013)
het nationale burgerschap komt en niet in de plaats
treedt daarvan, en bepalen dat burgers van de Unie de
rechten genieten en de plichten hebben die bij de Ver
dragen zijn bepaald. Het recht van burgers van de Unie
om vrij te reizen en te verblijven is vastgelegd in artikel 2,
punt 35, van het Verdrag van Lissabon (nu artikel 21
VWEU).

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 21, lid 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,

(3)

Het programma van Stockholm — Een open en veilig
Europa ten dienste en ter bescherming van de burger (3),
stelt de burger centraal in het Europees beleid op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht. De acties van
het programma zijn gericht op het „bouwen van een
Europa van de burger”, onder andere door de bevorde
ring van de rechten van de burger, in het bijzonder het
recht op vrij verkeer en de rechten die burgers van de
Unie in staat stellen actief deel te nemen aan het demo
cratische bestel van de Unie.

(4)

In zijn resolutie van 15 december 2010 over de situatie
van de grondrechten in de Europese Unie (2009) —
effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van
het Verdrag van Lissabon (4), heeft het Europees Parle
ment de Commissie gevraagd om 2013 uit te roepen
tot Europees Jaar van de burger, met als doel het debat
over het Europese burgerschap aan te wakkeren, met
inbegrip van de desbetreffende terminologie, de inhoud
en het toepassingsgebied, en de burgers van de Unie in te
lichten over hun rechten, met name de nieuwe rechten
die voortvloeien uit de inwerkingtreding van het Verdrag
van Lissabon, en over de beschikbare middelen om deze
rechten uit te oefenen.

(5)

2013 zou moeten worden uitgeroepen tot het Europese
Jaar van de burger. Een Europees Jaar van de burger zou
een uitgelezen kans bieden om het bewustzijn bij het
grote publiek met betrekking tot de aan het burgerschap
van de Unie verbonden rechten en verantwoordelijkhe
den te vergroten. Het Europees Jaar van de burger zou
eveneens moeten beogen burgers bewust te maken van
hun rechten die voortvloeien uit het burgerschap van de
Unie wanneer zij gebruikmaken van hun recht op vrij
verkeer en verblijf in een andere lidstaat, bijvoorbeeld als

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Unie is gegrondvest op de ondeelbare, universele
waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid
en solidariteit, en gebaseerd op de beginselen van demo
cratie en de rechtsstaat. Die beginselen zijn essentieel
voor de lidstaten in samenlevingen die worden geken
merkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaam
heid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrou
wen en mannen. Iedere burger van de Unie heeft en
moet gebruik kunnen maken van de rechten die voort
vloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie
(VEU), het Verdrag betreffende de werking van de Euro
pese Unie (VWEU) en het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie.
Het Verdrag van Maastricht heeft in 1993 het concept
van „burgerschap van de Unie” geïntroduceerd. Met het
Verdrag van Amsterdam van 1999 en het Verdrag van
Lissabon van 2009 zijn de rechten in verband met het
burgerschap van de Unie verder versterkt. In het jaar
2013 is het twintig jaar geleden dat het burgerschap
van de Unie werd ingesteld. Artikel 1, punt 12, en ar
tikel 2, punt 34, van het Verdrag van Lissabon (nu ar
tikel 9 VEU en artikel 20 VWEU) bepalen dat eenieder
die de nationaliteit van een lidstaat bezit een burger van
de Unie is, stellen dat het burgerschap van de Unie naast

(1) PB C 181 van 21.6.2012, blz. 137.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
13 november 2012.

(3) PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.
(4) PB C 169 E van 15.6.2012, blz. 49.
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student, werknemer, werkzoekende, vrijwilliger, con
sument, ondernemer, jongere of gepensioneerde. In dit
verband dient het vergroten van het bewustzijn te wor
den afgestemd op geografische, demografische en sociale
aspecten, met aandacht voor het wegnemen van reste
rende belemmeringen bij de uitoefening van rechten die
voortvloeien uit het burgerschap van de Unie. De bood
schap dient te zijn dat de burgers van de Unie zelf, door
middel van hun deelname aan het maatschappelijk mid
denveld en het democratische bestel, eveneens een essen
tiële rol vervullen bij de versterking van die rechten.
(6)

Om burgers van de Unie in staat te stellen weloverwogen
beslissingen te nemen over de vraag of zij hun recht op
vrij verkeer willen uitoefenen, is het niet voldoende om
hun bewustzijn met betrekking tot het recht zelf te ver
groten. Het is essentieel dat burgers van de Unie ook
adequaat worden geïnformeerd over andere rechten waar
over zij overeenkomstig het recht van de Unie in grens
overschrijdende situaties beschikken. Die informatie zou
hen tevens in staat stellen die andere rechten ten volle te
benutten wanneer zij besluiten gebruik te maken van hun
recht op vrij verkeer.

(7)

Sinds de introductie ervan in het Verdrag van Rome van
1958 als een van de vier fundamentele vrijheden heeft
het recht op vrij verkeer en verblijf zijn waarde aange
toond als een van de pijlers voor de oprichting van een
interne markt ten behoeve van de economieën van de
lidstaten én van individuele burgers van de Unie.

(8)

Het recht om zich vrij te verplaatsen en te verblijven op
het grondgebied van de lidstaten wordt door burgers van
de Unie in hoge mate gewaardeerd als een elementair
individueel recht, dat is verbonden met het burgerschap
van de Unie. Als zodanig toont het en bevordert het een
beter begrip van de waarde van Europese integratie, en
stimuleert het de deelname van burgers bij het vormge
ven van de Unie.

(9)

Hoewel het recht op vrij verkeer en verblijf stevig is
verankerd in het primaire recht van de Unie en substan
tieel is ontwikkeld in het secundaire recht van de Unie,
bestaat er nog steeds een kloof tussen de geldende wet
telijke regels en de realiteit waarmee burgers worden ge
confronteerd wanneer zij deze rechten in de praktijk
willen uitoefenen. Naast onzekerheid over de voordelen
van mobiliteit ervaren burgers van de Unie te veel prak
tische belemmeringen met betrekking tot het wonen en
werken in een andere lidstaat.

(10)

In het verslag over het EU-burgerschap 2010 van 27 ok
tober 2010 getiteld „Het wegnemen van de belemmerin
gen voor de rechten van EU-burgers”, heeft de Commissie
aandacht besteed aan de belangrijkste belemmeringen die
burgers nog steeds tegenkomen in hun dagelijks leven
wanneer zij hun rechten als burgers van de Unie willen
uitoefenen, met name in grensoverschrijdende situaties,
en heeft zij 25 concrete acties uiteengezet om deze be
lemmeringen weg te nemen. Een van de belemmeringen
die in deze context werden vastgesteld, was het gebrek
aan informatie. De Commissie is in haar verslag tot de
conclusie gekomen dat burgers hun rechten niet volledig
kunnen uitoefenen omdat zij zich er onvoldoende be
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wust van zijn, en heeft aangekondigd dat zij van plan
was de voorlichting aan burgers van de Unie over hun
rechten te intensiveren, vooral over hun recht op vrij
verkeer.
(11)

Het VEU en het VWEU verlenen iedere burger van de
Unie het recht zich vrij op het grondgebied van de lid
staten te verplaatsen en er te verblijven, het actief en
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lid
staat waar hij verblijft onder dezelfde voorwaarden als de
onderdanen van die lidstaat, het recht op bescherming
van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere
andere lidstaat op het grondgebied van derde landen
waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegen
woordigd is, onder dezelfde voorwaarden als de onder
danen van die lidstaat, het recht verzoekschriften in te
dienen bij het Europees Parlement, het recht zich tot de
Europese Ombudsman en de instellingen van de Unie te
wenden, en andere rechten op verscheidene gebieden,
zoals het vrij verkeer van goederen en diensten, con
sumentenbescherming en volksgezondheid, gelijke kan
sen en gelijke behandeling, toegang tot arbeid en sociale
bescherming.

(12)

Het Verdrag van Lissabon heeft nieuwe rechten geïntro
duceerd zoals met name het burgerinitiatief, waarin is
voorzien in artikel 1, punt 12, en artikel 2, punt 37
(artikel 11 VEU en artikel 24 VWEU), volgens welk ten
minste een miljoen burgers, afkomstig uit een relevant
aantal lidstaten, de Commissie kan vragen een voorstel te
presenteren op een van de bevoegdheidsgebieden van de
Unie, hetgeen burgers beter in staat stelt actief te parti
ciperen in het politieke bestel van de Unie en direct deel
te nemen aan de vormgeving van het recht van de
Unie (1).

(13)

Sinds 1979, toen de eerste Europese verkiezingen werden
gehouden, heeft het Europees Parlement gefungeerd als
communicatiekanaal tussen de burgers en de Unie. Het
Europees Parlement en zijn leden vervullen een rol van
wezenlijke betekenis bij het kenbaar maken van de rech
ten en voordelen van het burgerschap van de Unie, bij
het op de voorgrond plaatsen van de problemen van
burgers van de Unie in het kader van de beleidsbepaling,
alsook bij de bevordering van actieve participatie van
burgers van de Unie. Het vergroten van het bewustzijn
ten aanzien van de rechten van burgers van de Unie,
gendergelijkheid, de deelname van vrouwen en mannen
in het democratische bestel van de Unie, inclusief hun
kiesrecht, als kiezers en als kandidaten, in de lidstaat
waar zij verblijven, alsook ten aanzien van de reikwijdte
van de bevoegdheden van het Europees Parlement in het
wetgevingsproces, is eveneens van belang met het oog op
de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014.
Het effect van dergelijke bewustmakingsacties zou moe
ten worden vergroot door nauwe coördinatie en benut
ting van synergieën met relevante acties van instellingen
van de Unie, met name van het Europees Parlement, van
Europese politieke partijen en stichtingen en van de lid
staten in de aanloop naar die verkiezingen.

(1) Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PB L 65 van
11.3.2011, blz. 1).
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(14)

(15)

(16)

(17)
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Burgers van de Unie die overwegen gebruik te maken van
hun recht op vrij verkeer en verblijf moeten bovendien
worden geïnformeerd over hun rechten om sociale ver
zekering te verkrijgen of te behouden, met inbegrip van
rechten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg, op
grond van regels van de Unie inzake de coördinatie van
de socialezekerheidsstelsels. Die regels zorgen ervoor dat
zij hun socialezekerheidsrechten niet verliezen wanneer
zij ervoor kiezen ergens anders in de Unie te gaan wo
nen. Verder moeten zij worden geïnformeerd over erken
ning van hun opleidings-, academische en beroepskwali
ficaties en over de sociale en burgerschapscompetenties
die deel uitmaken van het Europese kader van „Sleutel
competenties voor een leven lang leren” (1) en die hen in
staat kunnen stellen om volledig deel te nemen aan het
maatschappelijk leven en hun rechten krachtens het recht
van de Unie uit te oefenen.
Burgers van de Unie zouden ook beter moeten worden
geïnformeerd over hun rechten als passagiers in de ver
schillende vormen van vervoer in de Unie en over hun
rechten als consument in het buitenland. Als burgers van
de Unie erop kunnen vertrouwen dat hun consumenten
rechten effectief worden beschermd, zullen zij in staat
zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van de Uniemarkt
voor goederen en diensten, die aldus op doeltreffendere
wijze haar volledig potentieel zal bereiken ten behoeve
van de burgers. Op vergelijkbare wijze zouden burgers
ook beter moeten worden geïnformeerd over de regels
met betrekking tot algemene productveiligheid en markt
toezicht, zodat zij zich ervan bewust worden hoe hun
gezondheid en hun rechten overal in de Unie worden
beschermd, vooral wanneer het gaat om bedreigingen
of risico’s waartegen zij individueel niets kunnen doen.
Het is voorts van belang om burgers van de Unie meer
bewust te maken van hun rechten op grensoverschrij
dende gezondheidszorg en begeleidende voorzieningen,
zoals e-gezondheidszorg en telegeneeskunde, zodat zij
volledig kunnen profiteren van een veilige en hoogwaar
dige gezondheidszorg over de grenzen van de lidstaten
heen.
Dit besluit beoogt bij te dragen aan de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, in de
zin dat het vergemakkelijken van het vrij verkeer van
personen en de versterking van de mobiliteit van werk
nemers belangrijke manieren zijn om in te springen op
de gevolgen van de demografische veranderingen op de
arbeidsmarkt en om de inzetbaarheid van mensen op de
arbeidsmarkt en het concurrentievermogen van het Euro
pese bedrijfsleven te vergroten. Op de lange termijn be
oogt het besluit tevens onderzoek en innovatie in de
Unie te bevorderen, in het licht van de huidige alarme
rend hoge werkloosheidscijfers in bepaalde lidstaten.
Bij de voorlichtings-, onderwijs- en bewustmakingscam
pagnes die worden georganiseerd binnen het kader van
het Europees Jaar van de burger moet tevens rekening
worden gehouden met de behoeften van meer specifieke
doelgroepen en kwetsbare groepen. Informatie moet vrij

(1) Aanbeveling 2006/962/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven
lang leren (PB L 394 van 30.12.2006, blz. 10).
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toegankelijk zijn in alle officiële talen van de Unie. Zij
moet worden verstrekt in eenvoudige taal en in samen
werking met lokale, regionale en nationale autoriteiten,
de media, het maatschappelijk middenveld en niet-gou
vernementele organisaties. Al die verschillende belang
hebbenden kunnen initiatieven overwegen zoals opstel
wedstrijden en het ontwikkelen van actieplannen en
richtsnoeren, online fora en campagnes op scholen en
universiteiten.
(18)

De actieve rol van burgers van de Unie en de organisaties
die hen vertegenwoordigen zijn essentieel voor de wer
king van de Unie. De artikelen 10 en 11 VEU onder
strepen het belang van de participatieve democratie in al
haar aspecten en de rol van de burgers en van de orga
nisaties die hen vertegenwoordigen om hun mening over
alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te
maken en daarover in discussie te treden. De instellingen
van de Unie moeten actieve democratische deelname aan
het besluitvormingsproces bevorderen door middel van
een open, transparante en regelmatige dialoog met het
maatschappelijk middenveld, teneinde de samenhang en
transparantie van het optreden van de Unie te waarbor
gen. De actieve deelname van burgers van de Unie moet
tevens worden vergemakkelijkt door middel van toegang
tot documenten en informatie, en door goed bestuur en
goed beheer.

(19)

Het onderwijsbeleid vervult een belangrijke rol bij de
voorlichting van burgers, met name van jongeren, over
het concept van burgerschap van de Unie en de hieraan
verbonden rechten. Het kan tevens helpen bij de bevor
dering van meertaligheid en de mobiliteit van studenten,
docenten en personen die een beroepsopleiding volgen of
verstrekken, alsook bij de versterking van sociale en bur
gerschapscompetenties overeenkomstig het Europees ka
der voor „sleutelcompetenties voor een leven lang leren”,
hetgeen hen kan toerusten om volledig deel te nemen
aan de maatschappij en hen in staat kan stellen hun uit
het recht van de Unie voortvloeiende rechten ten volle
uit te oefenen. Het zou mogelijk moeten zijn specifieke
acties uit te voeren om het bewustzijn van burgers over
hun mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk,
studie in het buitenland, een stage in een andere lidstaat
of deelname aan uitwisselingsprogramma’s van de Unie
op onderwijsgebied te vergroten.

(20)

Het Europees Jaar van de burger zal worden gemarkeerd
door het verslag van de Commissie over het EU-burger
schap 2013 dat een gedetailleerd overzicht zal geven van
de voortgang die is geboekt sinds haar verslag over het
EU-burgerschap 2010, evenals voorstellen voor verdere
maatregelen om de resterende belemmeringen weg te
nemen die het burgers van de Unie beletten hun rechten
uit te oefenen. Op basis van dat verslag is de Raad in
staat bepalingen vast te stellen om de aan het burger
schap van de Unie verbonden rechten te versterken of uit
te breiden.

(21)

Burgers van de Unie moet tevens worden gewezen op de
meertalige portaalsite „Uw Europa”, een „one-stop-shop”
informatiepunt over de rechten van burgers en onder
nemingen in de Unie.
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(22)

In het kader van bewustmakingscampagnes dienen de
informatiecentra van Europe Direct, als „lokale interface”
tussen de Unie en haar burgers, nauw samen te werken
met het Europees Parlement door op lokaal en regionaal
niveau de discussie over de Unie te bevorderen, het pu
bliek informatiemateriaal te verstrekken en gelegenheid te
bieden om de instellingen van de Unie feedback te geven.

(23)

Alle initiatieven ten behoeve en in het kader van het
Europees Jaar van de burger moeten erop zijn gericht
het wederzijds begrip tussen de burgers van de Unie,
de instellingen van de Unie en de lidstaten te vergroten.
Dit houdt in dat het personeel van overheidsinstanties,
op Unie-, nationaal, regionaal of lokaal niveau, bewust
moet worden gemaakt van de rechten van burgers.

(24)

(25)

De Raad van Europa speelt sinds zijn oprichting in 1949
een leidende rol op het gebied van onderwijs en cultuur,
onder meer door Europese culturele netwerken op te
zetten en te stimuleren, alsook door middel van inter
culturele dialoog en de bevordering van taalkundige ver
scheidenheid. De Unie moet derhalve in het kader van
het Europees Jaar van de burger synergieën tot stand
brengen met het werk van de Raad van Europa op dit
gebied.
De primaire verantwoordelijkheid voor het verhogen van
het bewustzijn bij burgers van hun rechten als burgers
van de Unie ligt bij de lidstaten. Dit houdt onder meer
informatievoorziening over de Unie in en gerichte be
richtgeving over de werkzaamheden van alle instellingen
van de Unie. Maatregelen op het niveau van de Unie
dienen ter aanvulling en vervollediging van nationale,
regionale of lokale maatregelen, zoals nadrukkelijk is ge
steld in de politieke verklaring „Communiceren over Eu
ropa in partnerschap”, die op 22 oktober 2008 is onder
tekend door het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie (1). De instellingen van de Unie en de lidsta
ten moeten hun samenwerking met de media versterken
en ernaar streven de media hoogwaardige informatie over
de Unie te verstrekken.

(26)

Met het oog op optimale doeltreffendheid en efficiëntie
van de activiteiten die voor het Europees Jaar van de
burger zijn voorzien, is het van belang gedurende 2012
een aantal voorbereidende acties uit te voeren in over
eenstemming met artikel 49, lid 6, van 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 Gemeenschappen (2)
(het Financieel Reglement).

(27)

Er moeten passende maatregelen worden genomen om
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan en de nodige
stappen moeten worden gezet om verloren, ten onrechte
betaalde of onjuist gebruikte middelen terug te vorderen
in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr.
2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betref
fende de bescherming van de financiële belangen van

(1) PB C 13 van 20.1.2009, blz. 3.
(2) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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de Europese Gemeenschappen (3), 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 Gemeen
schappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (4)
en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende
onderzoeken door het Europees Bureau voor fraude
bestrijding (OLAF) (5).

(28)

Financiering door de Unie van andere activiteiten dan die
welke worden gefinancierd vanuit de begroting van het
Europees Jaar van de burger kan worden verstrekt via
bestaande Unie-programma’s of de structuurfondsen,
met name het programma „Europa voor de burger”
2007-2013 en het specifieke programma „Grondrechten
en burgerschap” 2007-2013 als onderdeel van het alge
mene programma „Grondrechten en justitie”, het pro
gramma „Een leven lang leren”, met inbegrip van het
Erasmus-programma, het initiatief „Jeugd in beweging”
en het „Media”-programma.

(29)

Met het oog op het welslagen van toekomstige Europese
jaren moet een grondige evaluatie worden voorbereid van
de in het kader van het Europees Jaar van de burger
uitgevoerde maatregelen. In een dergelijke evaluatie moe
ten onder meer ideeën en beste praktijken voor toekom
stige initiatieven worden opgenomen, gericht op de vraag
op welke wijze burgers het doeltreffendst kunnen worden
bereikt en aangezet tot betrokkenheid, waarbij voor zo
ver mogelijk gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare
kwantitatieve gegevens die zijn verzameld voor het Euro
pees Jaar van de burger.

(30)

Aangezien de doelstellingen van het Europees Jaar van de
burger — te weten de vergroting van het bewustzijn en
de kennis met betrekking tot de aan het burgerschap van
de Unie verbonden rechten en verantwoordelijkheden
teneinde de burgers in staat te stellen ten volle gebruik
te maken van hun recht om zich te verplaatsen en vrij te
verblijven op het grondgebied van de lidstaten en, in die
context, ook de bevordering van het genot door de bur
gers van de Unie van de andere aan het burgerschap van
de Unie verbonden rechten — niet voldoende door de
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt als gevolg van de
behoefte aan multilaterale partnerschappen, transnatio
nale informatie-uitwisseling en bewustmaking en ver
spreiding van goede werkwijzen in de gehele Unie, en
zij derhalve vanwege de omvang van het Europees Jaar
van de burger beter op uniaal niveau kunnen worden
bereikt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5
van het Verdrag betreffende de Europese Unie neerge
legde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeen
komstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig
heidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is
om die doelstellingen te verwezenlijken,

(3) PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
(4) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.
(5) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.
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HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
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a) de initiëring van informatie-, mediaberichtgevings-, voorlich
tings- en bewustmakingscampagnes gericht op het grote pu
bliek en meer specifieke doelgroepen;

Artikel 1
Onderwerp
Het jaar 2013 wordt uitgeroepen tot het „Europees Jaar van de
burger”.

b) de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktij
ken tussen uniale, nationale, regionale en lokale autoriteiten
en andere overheidsorganisaties en organisaties van het
maatschappelijk middenveld;

Artikel 2
Doelstellingen
1.
Het algemene doel van het Europees Jaar van de burger is
het versterken van het bewustzijn van en de kennis over de
rechten en verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het
burgerschap van de Unie, teneinde burgers in staat te stellen
volledig gebruik te maken van hun recht om zich vrij te ver
plaatsen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten.
Tegen deze achtergrond bevordert het Europees Jaar van de
burger tevens de uitoefening door burgers van de Unie van
de andere aan het burgerschap van de Unie verbonden rechten.
2.
Op basis van lid 1 zijn de specifieke doelstellingen van het
Europees Jaar van de burger:
a) het verhogen bij burgers van de Unie van het bewustzijn van
hun recht om zich vrij te verplaatsen en te verblijven binnen
de Unie en in dat verband van alle andere rechten die zonder
onderscheid aan burgers van de Unie zijn verleend, met
inbegrip van hun stemrecht voor lokale en Europese ver
kiezingen in de lidstaat waar zij verblijven;
b) het verhogen bij de burgers van de Unie, inclusief jongeren,
van het bewustzijn over hoe zij tastbaar voordeel kunnen
halen uit de rechten van de Unie, alsmede over het beleid en
programma's die ten doel hebben de uitoefening van die
rechten te bevorderen;
c) het stimuleren van een debat over het effect en het potentieel
van het recht op vrij verkeer en verblijf als een onvervreemd
baar aspect van het Unie-burgerschap, teneinde actief burger
schap en actieve democratische participatie van burgers van
de Unie te stimuleren en te versterken, met name via bur
gerfora over het beleid van de Unie en de verkiezingen voor
het Europees Parlement, ter versterking van de maatschap
pelijke samenhang, de culturele diversiteit, de solidariteit, de
gelijkheid van vrouwen en mannen, het wederzijds respect
en een gevoel van een gedeelde Europese identiteit onder
burgers van de Unie, gebaseerd op de kernwaarden van de
Unie, als verankerd in het VEU, het VWEU en het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie.
Artikel 3
Betrokken initiatieven
1.
De maatregelen die moeten worden genomen om de in
artikel 2 gestelde doelen te verwezenlijken, kunnen de volgende
initiatieven omvatten op uniaal, nationaal, regionaal of lokaal
niveau:

c) de organisatie van conferenties, hoorzittingen — ook via
internet — en andere evenementen om het debat te stimu
leren over en het bewustzijn te verhogen van het belang en
de voordelen van het recht op vrij verkeer en verblijf, en
meer in het algemeen over het concept van het burgerschap
van de Unie en de hieraan verbonden rechten;

d) het gebruik van de bestaande, meertalige participatie-instru
menten om organisaties van het maatschappelijk middenveld
en burgers te stimuleren actief deel te nemen aan het Euro
pees Jaar van de burger, met inbegrip van rechtstreekse de
mocratie-instrumenten zoals het burgerinitiatief en openbare
raadplegingen;

e) de versterking van de rol en de zichtbaarheid van bestaande
instrumenten om burgers te informeren, inclusief moderne
informatie- en communicatietechnologie-instrumenten, zoals
de meertalige Europe Direct informatiecentra en het webpor
taal Uw Europa als essentiële elementen van een „one-stopshop”-informatiesysteem over de rechten van burgers van de
Unie;

f) de versterking van de rol en de zichtbaarheid van instru
menten voor probleemoplossing, zoals Solvit, om burgers
van de Unie in staat te stellen hun rechten krachtens het
recht van de Unie beter te kunnen uitoefenen en deze te
kunnen verdedigen;

g) het verstrekken van informatie aan burgers van de Unie over
de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement
en over de Europese Ombudsman, teneinde hen in staat te
stellen hun rechten krachtens het recht van de Unie beter uit
te oefenen en deze te verdedigen, alsmede

h) de bevordering van het verslag over het EU-burgerschap dat
moet worden gebaseerd op een diepgaand debat en actieve
bijdragen van burgers en belanghebbenden, en waarin de
belemmeringen verder in kaart moeten worden gebracht
die de burgers van de Unie ervan weerhouden ten volle
gebruik te maken van de uit het burgerschap van de Unie
voortvloeiende rechten en waarin passende strategieën wor
den voorgesteld om die belemmeringen weg te nemen.
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2.
Nadere bijzonderheden over de in lid 1 bedoelde initia
tieven staan vermeld in de bijlage.

3.
De Commissie en de lidstaten kunnen ook andere activi
teiten identificeren die kunnen bijdragen tot de in artikel 2
aangegeven doelstellingen van het Europees Jaar van de burger,
en toestaan dat de naam van het Europees Jaar van de burger
gebruikt wordt bij het promoten van die activiteiten, voor zover
die bijdragen tot de verwezenlijking van die doelstellingen.

4.
In de context van initiatieven die worden georganiseerd in
het kader van het Europees Jaar van de burger wordt aandacht
besteed aan het in kaart brengen van belemmeringen voor de
uitoefening van hun rechten door de burgers van de Unie en
aan de ontwikkeling van passende manieren en strategieën om
die belemmeringen weg te nemen, alsook aan de bevordering
van intercultureel begrip en bestrijding van discriminatie.
Daarom wordt ernaar gestreefd synergieën tot stand te brengen
tussen die initiatieven en bestaande instrumenten en program
ma's op het gebied van grondrechten, burgerrechten, arbeids- en
sociale aangelegenheden, onderwijs en cultuur.

Artikel 4
Coördinatie en uitvoering op het niveau van de Unie
1.
De Commissie werkt nauw samen met de lidstaten, het
Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Co
mité en het Comité van de Regio’s, alsook met lokale en regio
nale autoriteiten en met instellingen en verenigingen die lokale
en regionale belangen vertegenwoordigen.

2.
De Commissie belegt ook vergaderingen van vertegen
woordigers van Europese organisaties of organisaties van het
maatschappelijk middenveld, of instanties die actief zijn op
het gebied van burgerschap en burgerrechten verdedigen of
die onderwijs en cultuur bevorderen, alsook van andere belang
hebbenden, om haar bij te staan bij de uitvoering van het Euro
pees Jaar van de burger op het niveau van de Unie.

3.
De Commissie streeft ernaar mogelijke synergieën te be
nutten tussen verschillende thematische Europese jaren door de
resultaten te evalueren, constante lacunes te onderzoeken en,
indien nodig, statistische gegevens te verstrekken om zo de
doeltreffende tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de
Europese Jaren te waarborgen.
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2.
De in deel B van de bijlage bedoelde acties die de hele
Unie betreffen, kunnen uit de algemene begroting van de Unie
worden gefinancierd.

Artikel 6
Internationale samenwerking
In het kader van het Europees Jaar van de burger kan de Com
missie samenwerken met relevante internationale organisaties,
in het bijzonder de Raad van Europa.

Artikel 7
Bescherming van de financiële belangen van de Unie
1.
De Commissie ziet erop toe dat bij de tenuitvoerlegging
van overeenkomstig dit besluit gefinancierde acties, de financiële
belangen van de Unie worden beschermd door de toepassing
van preventieve maatregelen ter bestrijding van fraude, corruptie
en andere onwettige activiteiten, door de uitvoering van effec
tieve controles en door de terugvordering van ten onrechte
uitbetaalde bedragen, alsook, bij gebleken onregelmatigheden,
door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties. De
Commissie kan overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr.
2185/96 controles en verificaties ter plaatse uitvoeren uit
hoofde van dit besluit. Indien nodig worden onderzoeken uit
gevoerd door het Europees Bureau voor fraudebestrijding op
grond van Verordening (EG) nr. 1073/1999.

2.
Voor de uit hoofde van dit besluit gefinancierde acties van
de Unie wordt onder „onregelmatigheid” in de zin van artikel 1,
lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 verstaan elke
inbreuk op het recht van de Unie of niet-nakoming van een
contractuele verplichting als gevolg van een handeling of nala
tigheid van een marktdeelnemer waardoor de algemene begro
ting van de Unie door een ongerechtvaardigde uitgave wordt of
zou worden benadeeld.

3.
De voor een actie verleende financiële steun wordt door
de Commissie verminderd, opgeschort of teruggevorderd indien
zij onregelmatigheden constateert, en in het bijzonder in geval
van niet-naleving van dit besluit, het individuele besluit of het
contract waarbij de financiële steun in kwestie werd toegekend,
of indien blijkt dat een belangrijke wijziging in de actie is aange
bracht die strijdig is met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden
ervan en waarvoor de Commissie niet om goedkeuring is ver
zocht.

4.
De Commissie voert dit besluit uit op het niveau van de
Unie.

Artikel 5
Financiële bepalingen
1.
Voor de in deel A van de bijlage bedoelde maatregelen die
de hele Unie betreffen, wordt een aanbesteding uitgeschreven of
een subsidie uit de algemene begroting van de EU verleend.

4.
Indien de termijnen niet in acht zijn genomen of indien
de stand van uitvoering van een actie slechts een gedeelte van
de toegekende steun rechtvaardigt, verzoekt de Commissie de
begunstigde haar binnen een bepaalde termijn zijn opmerkingen
mede te delen. Indien de begunstigde niet op bevredigende wijze
reageert, kan de Commissie de rest van de financiële steun
schrappen en de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen
eisen.
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5.
Onverschuldigd betaalde bedragen worden aan de Com
missie terugbetaald. Over niet tijdig terugbetaalde bedragen
wordt rente aangerekend volgens de voorwaarden van het Fi
nancieel Reglement.
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Artikel 9
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 8

Artikel 10

Toezicht en evaluatie

Adressaten

De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2014 een verslag
in bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Eco
nomisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s
over de uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling
van de in dit besluit bedoelde initiatieven. Dat verslag dient
als basis voor toekomstig beleid, toekomstige maatregelen en
toekomstige acties van de Unie op dit gebied. Op basis van de
met het Europees Jaar van de burger opgedane ervaring worden
in het verslag ook ideeën en voorstellen opgenomen om burgers
ook na afloop van het Europees Jaar van de burger beter over
hun rechten te informeren.

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 21 november 2012.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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BIJLAGE
IN ARTIKEL 3 BEDOELDE MAATREGELEN
Als leidend beginsel wordt de uitvoering van het Europees Jaar van de burger gebaseerd op een brede, in de gehele Unie
gevoerde informatiecampagne, die kan worden aangevuld door maatregelen van de lidstaten. Zowel bij de acties op het
niveau van de Unie als bij nationale acties kunnen ook het maatschappelijk middenveld, dat op dit gebied substantiële
ervaring heeft, en andere belanghebbenden worden betrokken om de inbreng van alle belangrijke actoren te bevorderen.
De uitvoering vindt plaats door middel van de volgende maatregelen:
A. RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VAN DE UNIE
De financiering geschiedt over het algemeen in de vorm van de directe aankoop van goederen en diensten in het kader
van bestaande raamcontracten. Een deel van de financiering kan worden gewijd aan het aanbieden van taalkundige
diensten (vertalen, tolken, meertalige informatie, gebarentaal en braille).
Informatie- en promotiecampagnes, omvattende:
— productie en verspreiding van audiovisueel en gedrukt materiaal waarin de boodschappen zoals uiteengezet in artikel 2
tot uiting komen,
— evenementen met hoge zichtbaarheid en fora voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken,
— maatregelen om bekendheid te geven aan de resultaten en te zorgen voor een betere profilering van de programma’s,
projecten en initiatieven van de Unie die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Jaar
van de burger,
— de inrichting van een informatieve website over Europa (http://europa.eu/index_nl.htm), gewijd aan de acties die
worden uitgevoerd in het kader van het Europees Jaar van de burger,
— de opname van informatie over het Europees Jaar van de burger in nieuwsbrieven, brochures en informatiemateriaal
en op websites van onderwijsinstellingen en verenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.
B. MEDEFINANCIERING VAN INITIATIEVEN DOOR DE UNIE
Programma’s van de Unie zoals het programma „Europa voor de burger” 2007-2013 zouden kunnen worden gebruikt
voor de medefinanciering van activiteiten in het kader van het Europees Jaar van de burger. Andere programma's zoals
het specifieke programma „Grondrechten en burgerschap” 2007-2013, als onderdeel van het algemene programma
„Grondrechten en justitie”, zullen voorzien in informatie over rechten van burgers van de Unie als prioriteitscriterium
voor projecten.
C. INITIATIEVEN DIE GEEN FINANCIËLE STEUN VAN DE UNIE ONTVANGEN
De Unie verleent niet-financiële steun, waaronder de schriftelijke toestemming voor het gebruik van het label, eenmaal
ontworpen, en ander materiaal dat verband houdt met het Europees Jaar van de burger, aan initiatieven van particuliere of
overheidsorganisaties, wanneer die organisaties de Commissie waarborgen dat de desbetreffende initiatieven tijdens het
jaar 2013 worden ontplooid en naar verwachting een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van het Europees Jaar van de burger.

23.11.2012

