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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1.  bemærker Kommissionens foreslåede forhøjelse af bevillinger til udgiftsområde 3 med 

5,4 % i forpligtelsesbevillinger og 25,1 % i betalingsbevillinger i forhold til 2016-

budgettet; glæder sig over, at denne forhøjelse er 1,8 mia. EUR højere, end hvad der 

oprindeligt var programmeret for året, for at reagere på migrationsudfordringen; 

bemærker, at Kommissionen ikke efterlader nogen margen under udgiftsområde 3, og 

foreslår anvendelsen af 520 mio. EUR fra fleksibilitetsinstrumentet og 

1 164,4 mio. EUR fra margenen til uforudsete udgifter for at reagere på den nuværende 

asyl- og migrationskrise; 

2. glæder sig navnlig over den foreslåede forhøjelse med 4,3 % i forpligtelsesbevillinger 

og 10,7 % i betalingsbevillinger til programmet "Europa for Borgerne" i forhold til 

2016-budgettet, da dette program bidrager til at skabe et aktivt demokratisk 

medborgerskab på EU-plan, inddrage unge og ældre i Unionen og øge borgernes viden 

om Unionens politik, historie og mangfoldighed; 

3. bemærker, at Kommissionen foreslår, at der afsættes et beløb på 840 000 EUR i 

forpligtelsesbevillinger til den særlige budgetpost under det europæiske borgerinitiativ 

(ECI), der blev oprettet sidste år, og fremhæver behovet for tilstrækkelige finansielle 

midler til fremme af brugen af dette instrument, da det er et værdifuldt værktøj for 

deltagelsesdemokrati; 

4.  understreger betydningen af at videreudvikle værktøjer til styrkelse af elektronisk 

regeringsførelse, elektronisk forvaltning, elektronisk afstemning og elektronisk 

deltagelse og af at fremme digitalt borgerskab og digitale EU-borgerskabsrettigheder 

ved at udvikle online "borgerskabsaktiviteter", som styrker åbenhed, ansvarlighed, 

reaktionsvilje, engagement, diskussion, inddragelse, adgang, medvirken, nærhed og 

social samhørighed; 

5. glæder sig over den øgede finansiering til kommunikation i Kommissionens 

repræsentationer, borgerdialoger og partnerskabsaktioner med bevillinger for 2017, som 

udgør 17,036 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 14,6 mio. EUR i 

betalingsbevillinger, da disse vedrører initiativer med henblik på at nå ud til Europas 

borgere, vinde deres tillid og fremme deres forståelse af Unionens politik og aktiviteter; 

6. understreger, at det er nødvendigt at tildele sekretariatet for det fælles åbenhedsregister 

tilstrækkelige og hensigtsmæssige administrative og økonomiske ressourcer, så det kan 

varetage sine opgaver efter vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale om 

åbenhedsregisteret. 
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RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG 
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Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta 

Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro 

Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz 

Michał Ujazdowski, Rainer Wieland 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere 

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, 

Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 
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