
AM\826613NL.doc PE445.890v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie constitutionele zaken

2010/2001(BUD)

28.7.2010

AMENDEMENTEN
1 - 6

Ontwerpadvies
Algirdas Saudargas
(PE443.101v01-00)

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2011 – Afdeling III – Commissie
(2010/2001(BUD))



PE445.890v01-00 2/6 AM\826613NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\826613NL.doc 3/6 PE445.890v01-00

NL

Amendement 1
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de huidige 
economische en Eurocrisis waar de 
Europese Unie mee te maken heeft, 
duidelijk laat zien dat er behoefte is aan 
een hechter Europa en meer samenwerking 
tussen de lidstaten, maar dat hiervoor
krachtige steun en een diep vertrouwen van 
de Europese burgers in de Europese 
instellingen vereist is,

A. overwegende dat de huidige 
economische en Eurocrisis waar de 
Europese Unie mee te maken heeft, niet 
alleen duidelijk laat zien dat er behoefte is 
aan een hechter Europa en meer 
samenwerking tussen de lidstaten, hetgeen
krachtige steun en een diep vertrouwen van 
de Europese burgers in de Europese 
instellingen vereist, maar ook dat een 
gezamenlijk Europees optreden dat niet 
beperkt blijft tot een samenvoeging van de 
nationale begrotingen, een duidelijke 
meerwaarde oplevert,

Or. fr

Amendement 2
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon op 1 
december 2009 institutionele 
veranderingen met zich mee heeft gebracht 
die hebben geleid tot een democratischer 
Unie, onder meer door het versterken van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement en de nationale parlementen en 
door de invoering van het burgerinitiatief, 
en dat er brede beleidsmaatregelen op het 
gebied van voorlichting aan de burgers 
moeten worden getroffen, om hen in staat 
te stellen op de juiste wijze gebruik te 
maken van deze nieuwe manier om invloed 
uit te oefenen,

B. overwegende dat de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon op 1 
december 2009 institutionele 
veranderingen met zich mee heeft gebracht 
die hebben geleid tot een democratischer 
Unie, onder meer door het versterken van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement en de nationale parlementen en 
door de invoering van het burgerinitiatief, 
hetgeen brede beleidsmaatregelen op het 
gebied van voorlichting aan de burgers 
vergt en de beste voorwaarden moet 
verenigen om hen in staat te stellen op de 
juiste wijze gebruik te maken van deze 
nieuwe macht,
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Or. fr

Amendement 3
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de opkomst van Europese 
economische governance en de stappen die 
de lidstaten recentelijk hebben genomen als 
reactie op de Eurocrisis begeleid moeten 
worden door een passend 
voorlichtingsbeleid, teneinde de steun van 
de burgers te verwerven, en hen te 
overtuigen van de voordelen van een 
Europa met een meer collectief karakter;

1. wijst erop dat de opkomst van Europese 
economische governance en de stappen die 
de lidstaten recentelijk hebben genomen als 
reactie op de Eurocrisis begeleid moeten 
worden door een passend 
voorlichtingsbeleid, teneinde de steun van 
de burgers te verwerven, en hen te wijzen 
op zowel de voordelen als de nadelen, met 
name de kosten voor de belastingbetaler, 
van een Europa met een meer collectief 
karakter;

Or. en

Amendement 4
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de Commissie in haar 
ontwerpbegroting 2011 bedragen voor 
communicatiebeleid voorstelt die ofwel 
laag zijn, ofwel nog lager dan in 2010, en 
dat op een moment dat er behoefte is aan 
meer financiële steun voor een 
voorlichtingsbeleid dat gericht is op het 
onder de aandacht brengen van de 
doelstellingen en de voordelen van de 
Unie en tegelijkertijd een beter inzicht 
moet bieden in de Europese structuren en 
de mogelijkheden die burgers hebben om 
invloed uit te oefenen op het Europese 
beleid;

3. is verheugd over het feit dat de 
Commissie in tijden van bezuinigingen 
voorstelt om de uitgaven voor haar 
voorlichtingsbeleid te verlagen; 
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Or. en

Amendement 5
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de Commissie in haar 
ontwerpbegroting 2011 bedragen voor 
communicatiebeleid voorstelt die ofwel 
laag zijn, ofwel nog lager dan in 2010, en 
dat op een moment dat er behoefte is aan 
meer financiële steun voor een 
voorlichtingsbeleid dat gericht is op het 
onder de aandacht brengen van de 
doelstellingen en de voordelen van de Unie 
en tegelijkertijd een beter inzicht moet 
bieden in de Europese structuren en de 
mogelijkheden die burgers hebben om 
invloed uit te oefenen op het Europese 
beleid;

3. betreurt dat de Commissie in haar 
ontwerpbegroting 2011 bedragen voor 
communicatiebeleid voorstelt die ofwel 
laag zijn, ofwel nog lager dan in 2010, en 
dat op een moment dat er behoefte is aan 
meer financiële steun voor een 
voorlichtingsbeleid dat gericht is op het 
onder de aandacht brengen van de 
doelstellingen en de voordelen van de Unie 
en tegelijkertijd een beter inzicht moet 
bieden in de Europese structuren en de 
mogelijkheden die burgers hebben om 
invloed uit te oefenen op het Europese 
beleid ter versterking van het gevoel 
Europeaan te zijn; is van oordeel dat het 
debat over de financiële vooruitzichten 
niet mag betekenen dat er geen debat 
meer hoeft te worden gevoerd over deze zo 
fundamentele inzet van de Europese 
democratie;

Or. fr

Amendement 6
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is anderzijds ingenomen met de 
voorgestelde verhoging in de raming van 
inkomsten en uitgaven van het Parlement 
voor 2011 van de financiering voor 
Europese politieke partijen en stichtingen; 
herinnert aan het belang van Europese 

4. betreurt de voorgestelde verhoging in de 
raming van inkomsten en uitgaven van het 
Parlement voor 2011 van de financiering 
voor Europese politieke partijen en 
stichtingen;
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politieke partijen en stichtingen voor het 
bewustzijn van de burgers op het gebied 
van Europees beleid en Europese 
integratie.

Or. en


