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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de voorgestelde verhoging van de financiering voor 
communicatieactiviteiten, namelijk een verhoging van 1,9 % aan vastleggingskredieten 
en van 2,2 % aan betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2019; is van mening 
dat de communicatie met de burger moet worden bevorderd om een breed publiek debat 
en deelname van burgers aan de discussie over de toekomst van Europa te waarborgen; 
herinnert eraan dat soortgelijke activiteiten op het gebied van burgerraadpleging die 
reeds hebben plaatsgevonden in EU-lidstaten vruchten hebben afgeworpen;

2. is daarom verheugd over de voorgestelde verhoging van de financiering voor de 
communicatie door de vertegenwoordigingen van de Commissie, burgerdialogen en 
partnerschapsacties, namelijk een verhoging van 8,8 % aan vastleggingskredieten en 
van 7,9 % aan betalingskredieten; betreurt echter het voorstel van de Raad om de 
financiering voor communicatieactiviteiten te verlagen;

3. benadrukt dat de inspanningen ter bestrijding van nepnieuws en desinformatie moeten 
worden voortgezet met passende financiering voor deze activiteiten, terwijl tegelijk 
moet worden gezorgd voor een adequate interinstitutionele samenwerking; 

4. is ingenomen met de voorgestelde verhoging van 3,1 % aan vastleggingskredieten, maar 
betreurt de verlaging van 3,8 % aan betalingskredieten voor het programma “Europa 
voor de burger” (begrotingslijn 18 04 01 01); verwerpt het voorstel van de Raad om de 
vastleggingskredieten hiervoor met 4,4 % te verlagen, aangezien dit programma van 
essentieel institutioneel belang is voor de bevordering van een democratische Unie; is 
verheugd over de verhoging van 5,3 % aan vastleggingskredieten en van 21,3 % aan 
betalingskredieten voor het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap” 
(begrotingslijn 33 02 01), maar betreurt het voorstel van de Raad om de 
vastleggingskredieten met 3,5 % te verlagen; is ingenomen met het feit dat er een 
specifiek bedrag is uitgetrokken voor het begrotingsonderdeel voor het Europees 
burgerinitiatief (EBI);

5. 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, aangezien het een cruciale rol speelt in het waarborgen van eerlijke 
en transparante activiteiten van belangenvertegenwoordigers;

6. verzoekt de Commissie de nodige voorstellen te doen voor de financiering van de 
voorgestelde conferentie over de toekomst van Europa; wijst erop dat de conferentie 
met de nodige autonomie moet kunnen functioneren en dat het Europees Parlement er 
op gelijke voet met de andere Europese instellingen bij moet worden betrokken; 
benadrukt voorts dat de conferentie de deelname en betrokkenheid van een brede groep 
burgers, waaronder jongeren, mogelijk moet maken;

7. is van mening dat de EU onder de burgers meer kennis van en vertrouwen in de 
EU-begroting en de meerwaarde ervan moet opbouwen door bij elk nieuw programma 
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en elke nieuwe taak een begrotingsanalyse te maken van de op nationaal niveau te 
verwachten besparingen en de op EU-niveau te realiseren meerwaarde; meent dat op 
deze manier steun van de EU-burgers en de lidstaten gewonnen kan worden, de 
instelling ten aanzien van bijdragen aan de EU-begroting kan veranderen en een 
bijdrage kan worden geleverd ter bevordering van het Europese project.
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