© Shutterstock/ Aleksandar Videnovic

Helpdesk voor het
Europees burgerinitiatief

bij het Europees Economisch
en Sociaal Comité

Europees Economisch en Sociaal Comité

©shutterstock/Arthimedes

HET EESC EN HET EBI: voor elkaar gemaakt

Het EESC is verantwoordelijk voor het
faciliteren en ondersteunen van alle
overleg- en communicatiekanalen tussen
het algemene publiek en de instellingen
van de Unie. Met het oog hierop heeft het
een verbindingsgroep opgezet die contact
onderhoudt met Europese maatschappelijke organisaties en netwerken²,
alsook een specifieke ad-hocgroep voor het EBI. Naast het bieden van
voorlichting aan burgers en maatschappelijke organisaties treedt het
Comité met betrekking tot het EBI op als:

HET EUROPEES BURGERINITIATIEF: het eerste grensoverschrijdende
instrument van participatieve democratie
Het Europees burgerinitiatief (EBI), dat op 1 april 2012 ingevolge het
Verdrag van Lissabon werd geïntroduceerd, is een instrument dat een
belangrijke bijdrage levert aan de participatieve democratie in de
Europese Unie. Wanneer burgers minstens 1 miljoen handtekeningen
inzamelen in ten minste een kwart van de EU-lidstaten (op dit moment
zeven lidstaten), hebben zij het recht om een rechtstreekse oproep aan
de Europese Commissie te richten om een wetsvoorstel in te dienen.
Het EBI is daarmee een krachtig instrument waarmee actief kan worden
deelgenomen aan de beleidsvorming op Europees niveau. Met het EBI
kan invloed worden uitgeoefend op de agenda van de EU.

- Facilitator van burgerinitiatieven in de voorbereidingsfase, door de
betrokkenen de mogelijkheid te bieden contact te leggen en elkaar
eventueel te ontmoeten;
- Mentor die aanbevelingen doet en adviezen uitbrengt om de Commissie
te helpen bij de beoordeling van succesvolle initiatieven, ook tijdens alle
vervolgfasen.

Artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU):

Het Comité beschouwt zichzelf bovendien als een fervent voorvechter van
inspraak in het algemeen en steunt daarom alle instrumenten waarmee
actief burgerschap wordt bevorderd.

“Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een
significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een
rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij
het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van
de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen.”

EESC-adviezen over het EBI
• EESC-advies over participatiedemocratie en burgerinitiatief ³/ maart 2010
• EESC-advies over het Europees burgerinitiatief ⁴/ juli 2010
• EESC-initiatiefadvies over het Europees burgerinitiatief (herziening)⁵ / juli 2016

De exacte uitvoeringsvoorschriften zijn neergelegd in Verordening (EU) nr.
211/2011¹.
1

Publicatieblad van de Europese Unie, PB L 65 van 11.03.2011.
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Voor meer informatie over de verbindingsgroep: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
Publicatieblad van de Europese Unie, PB C 354 van 28.12.2010.
Publicatieblad van de Europese Unie, PB C 44 van 11.02.2011.
Publicatieblad van de Europese Unie, PB C 389 van 21.10.2016.
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Het concept “maatschappelijke dialoog” is verankerd in het Verdrag en
vereist dat alle instellingen regelmatig op open en transparante wijze
overleg voeren met het maatschappelijk middenveld. Het EESC speelt bij
deze processen een centrale rol, aangezien het een brug vormt tussen
maatschappelijke organisaties en de EU-instellingen en een overleg- en
informatieplatform biedt om van gedachten te wisselen en standpunten
te formuleren.
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Vertaling van EBI-omschrijvingen
Een EBI kan in elk van de 24 officiële talen
van de Unie worden geregistreerd, maar
de organisatoren moeten zelf de teksten
vertalen naar de overige 23 talen. Na de
initiële registratie kunnen de organisatoren
andere taalversies van het voorgestelde
initiatief uploaden. Sinds oktober 2014
biedt het EESC een vertaaldienst voor de EBI-omschrijvingen, die maximaal
uit 800 tekens mogen bestaan. In de praktijk kan de originele tekst, nadat het
initiatief door de Europese Commissie is gevalideerd, worden opgestuurd
naar citizensinitiative@eesc.europa.eu met een lijst van de gewenste talen
waarin de tekst moet worden vertaald. De organisatoren kunnen alle EUtalen kiezen, behalve Gaelic.
De EBI-dag
Sinds 2012 organiseert het EESC ieder jaar in april een conferentie,
de zogeheten “EBI-dag”, om de laatste beleidsontwikkelingen met
betrekking tot het EBI te bespreken. Deze dag is ook bedoeld om
betrokkenen de mogelijkheid te bieden met elkaar te netwerken en om
maatschappelijke organisaties de gelegenheid te bieden om voorstellen
te doen voor verbetering en vereenvoudiging van de EBI-opzet. De EBIdag is inmiddels een belangrijk trefpunt en platform waar geregistreerde
en toekomstige EBI-organisatoren en andere betrokkenen informatie,
goede praktijken en ervaringen kunnen uitwisselen en hun initiatieven
en activiteiten kunnen presenteren.
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Datenbank - EBI-database
Het EESC heeft een online EBI-database opgezet waarmee wordt beoogd een
gratis digitale bibliotheek met een grote verscheidenheid aan documenten te
bieden die hoofdzakelijk betrekking hebben op
het wetenschappelijk onderzoek dat naar het EBI
is gedaan. De database is toegankelijk voor alle
geregistreerde gebruikers en biedt onderzoekers
de mogelijkheid hun onderzoeken beschikbaar
te stellen aan Europese burgers. Auteurs van
publicaties over het EBI kunnen na een eenvoudige registratie hun werk naar
de website uploaden om het te delen met burgers die graag meer inzicht
willen in de werking van het EBI.
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EBI-ad-hocgroep
De EBI-groep werd opgericht om politiek advies te geven over het EBI en de
ontwikkelingen op dit gebied te volgen. De groep heeft sindsdien diverse
aanbevelingen aangenomen over de wijze waarop het EESC het EBI kan
ondersteunen en ontwikkelen. Ook heeft zij diverse diensten voorgesteld
die het EESC inmiddels aan alle EBI-betrokkenen aanbiedt.

Raadpleeg voor verdere informatie de sectie over evenementen op de EBIwebsite: www.eesc.europa.eu/eci.

Database met EBI-documenten: www.eesc.europa.eu/ecidocs
Netwerkmogelijkheden
Het
EESC
kan
EBI-organisatoren
uitnodigen
om
plenaire
en/of
afdelingsvergaderingen bij te wonen
(overeenkomstig de interne voorschriften
die de algemene criteria hiervoor
vaststellen) om hun de gelegenheid te
bieden leden van het EESC te ontmoeten
en contacten te leggen met hun organisaties. Presentaties aan EESC-leden
zijn ook een uitstekende gelegenheid om ideeën en standpunten over het
voorgestelde initiatief te vernemen, mede als voorbereiding op de vragen
die burgers tijdens de campagne over het initiatief kunnen stellen.
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DE EBI-HELPDESK: Wat doet het EESC voor EBI-organisatoren?

EBI-organisatoren kunnen bovendien een aanvraag doen voor een
partnerschap met het EESC voor de organisatie van de evenementen ter
promotie van hun initiatief. Als het partnerschap wordt geaccepteerd,
kunnen de organisatoren kosteloos gebruikmaken van een van de
conferentiezalen van het EESC. Het EESC verzorgt in dit geval ook de
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ontvangst en/of toespraak door een van zijn leden, die deskundig is op het
betreffende gebied.

Communicatie- en voorlichtingsactiviteiten
Het EESC heeft twee publicaties samengesteld
waarin gedetailleerd wordt uitgelegd over welke
instrumenten EU-burgers beschikken die formeel
uiting willen geven aan hun ideeën en zorgen:
“Handleiding bij het Europees Burgerinitiatief” en
“Europees paspoort voor actief burgerschap”. Beide
publicaties, die regelmatig worden bijgewerkt, zijn
verkrijgbaar via www.eesc.europa.eu/eci onder
“Related documents”.
De EESC-leden zijn ook betrokken bij diverse “going local”-activiteiten
waarbij zij vertellen over het EBI en uitleggen hoe het algemene publiek
hiermee betrokken wordt bij de beleidsvorming. Het EESC kan ten behoeve
van externe evenementen sprekers voorstellen om het te hebben over het
EBI en aanverwante burgerzaken.
Adviesverlening aan EBI-organisatoren
Alle huidige en toekomstige organisatoren kunnen contact opnemen met
het EESC via de functionele mailbox citizensinitiative@eesc.europa.eu
om advies te vragen over de verschillende organisatorische aspecten
van het EBI, alsook voor informatie over waar zij verdere ondersteuning
kunnen krijgen. Het EESC werkt samen met het ECI Support Centre en de
Association for the ECI om de EBI-diensten te coördineren en te zorgen
voor een optimale uitwisseling van informatie ten behoeve van alle EBIorganisatoren en overige betrokkenen.
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Voor meer informatie over de partnerschappen met het EESC:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-euinstitutions-partnerships

PRAKTISCHE INFORMATIE
Officiële informatie over het EBI
EBI-register Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Webpagina van het EESC over het EBI, inclusief publicaties:
www.eesc.europa.eu/eci
EBI-partnerorganisaties van het EESC
The Association for the ECI:
http://www.citizens-initiative.eu/
Het ECI Support Centre:
http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Contactgegevens:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Eenheid Betrekkingen met het maatschappelijk middenveld en
prospectieve studies
Belliardstraat 99
1040 Brussel – België
E-Mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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