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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1.  wijst op de door de Commissie voorgestelde verhoging van de kredieten voor rubriek 3, 

namelijk een verhoging van 5,4 % aan vastleggingskredieten en van 25,1 % aan 

betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2016; is ingenomen met het feit dat 

deze verhoging 1,8 miljard EUR boven het bedrag ligt dat oorspronkelijk was 

geprogrammeerd om een antwoord te geven op het migratievraagstuk; merkt op dat de 

Commissie in rubriek 3 in geen enkele marge voorziet en voorstelt 530 miljoen EUR uit 

het flexibiliteitsinstrument en 1 164,4 miljoen EUR uit de marge voor onvoorziene 

uitgaven te gebruiken om het hoofd te bieden aan de huidige asiel- en migratiecrisis; 

2. is met name ingenomen met de voorgestelde verhoging van 4,3 % aan 

vastleggingskredieten en 10,7 % aan betalingskredieten voor het programma "Europa 

voor de burger" ten opzichte van de begroting 2016, omdat dit programma bijdraagt tot 

een grotere burger- en democratische participatie op het niveau van de Unie, meer 

betrokkenheid van zowel jongeren als ouderen bij de Unie en meer inzicht van de 

burgers in de Unie en haar beleid, geschiedenis en diversiteit; 

3. merkt op dat de Commissie een bedrag van 840 000 EUR aan vastleggingskredieten 

voorstelt voor het afzonderlijke begrotingsonderdeel voor het Europees burgerinitiatief, 

dat vorig jaar in het leven is geroepen, en wijst erop dat er voldoende middelen moeten 

worden uitgetrokken om het gebruik van dit instrument te bevorderen, aangezien dit een 

waardevol instrument voor participerende democratie is; 

4.  benadrukt dat het belangrijk is instrumenten ter verbetering van e-overheid, e-bestuur, 

elektronisch stemmen en e-participatie en ter bevordering van digitaal burgerschap en 

de rechten van de burgers van de Unie verder te ontwikkelen door online 

"burgeractiviteiten" te ontwikkelen die transparantie, verantwoordingsplicht, 

responscapaciteit, betrokkenheid, raadpleging, inclusie, toegankelijkheid, participatie, 

subsidiariteit en sociale cohesie verbeteren; 

5. is ingenomen met de verhoging van de middelen voor communicatie door de 

vertegenwoordigingen van de Commissie, burgerdialogen en partnerschapsacties met 

kredieten voor 2017 ten bedrage van 17 036 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 

14,6 miljoen EUR aan betalingskredieten, aangezien het initiatieven betreft die erop 

gericht zijn de hand te reiken aan de Europese burgers, hun vertrouwen te winnen en 

hun inzicht in de politiek en het beleid van de Unie te vergroten; 

6. benadrukt dat het gezamenlijke secretariaat van het transparantieregister moet worden 

voorzien van voldoende en passende administratieve en financiële middelen om zijn 

taken uit te voeren, na de aanneming van het nieuw interinstitutionele akkoord over het 

transparantieregister. 
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