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Europese Raad van Cardiff (15 en 16 juni 1998)
Conclusies van het voorzitterschap

[…]

IV. De Unie dichter bij de burger brengen

27. Er is een niet-aflatende inspanning van de lidstaten en van alle instellingen nodig om de Unie dichter bij 
de burger te brengen, door de Unie opener en begrijpelijker te maken en meer te laten aansluiten bij het 
dagelijkse leven. Er is de Europese Raad derhalve bijzonder veel aan gelegen dat vorderingen worden 
gemaakt op beleidsgebieden die meer aansluiten bij hetgeen de burger echt ter harte gaat - met name door 
meer openheid -, alsmede dat vooruitgang wordt geboekt op het gebied van milieu en justitie en 
binnenlandse zaken.

Openheid

28. De Europese Unie hecht er veel belang aan de ruimst mogelijke toegang tot informatie over haar 
activiteiten te bieden. Internet wordt gebruikt om meer informatie over de Europese Unie te verstrekken, en 
zo zal binnenkort ook een openbaar register van Raads-documenten beschikbaar zijn. De Commissie, de 
Raad en het Europees Parlement moeten werk maken van de spoedige toepassing van de in het Verdrag van 
Amsterdam vervatte nieuwe bepalingen inzake openheid.

29. De Europese Raad juicht toe dat de Commissie Internet gebruikt om met de burgers en het bedrijfsleven 
een effectieve dialoog over hun rechten en mogelijkheden op de interne markt te bevorderen.

30. De Europese Raad neemt nota van de resultaten van de conferentie Europa van de burgers ’98. Hij juicht 
de deelneming toe van vertegenwoordigers uit alle delen en geledingen van de samenleving in heel Europa, 
alsmede de bijdrage van de conferentie aan het openbaar debat. Hij moedigt de komende voorzitterschappen 
en de Commissie aan dat openbaar debat te bevorderen.

31. De Europese Raad verzoekt de Raad en de lidstaten om na te denken over ideeën voor de bevordering 
van meer contacten tussen jongeren, bijvoorbeeld door het gebruik van Internet, en om de mogelijkheden te 
bestuderen om de sociale uitsluiting onder jongeren aan te pakken, onder meer via de sport.

[…]
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