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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat bij de Europese verkiezingen van 2009 de algemene trend van een 
regelmatige daling van de totale opkomst sinds de eerste verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 1979 werd bevestigd, en dat de opkomst het laagst was in de landen die bij 
de recentste uitbreiding tot de Europese Unie zijn toegetreden,

B. overwegende dat bij de eventuele inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een 
communicatiecampagne zal moeten worden opgezet om de burgers uit te leggen welke 
veranderingen dit verdrag met zich zal brengen, met name de nieuwe bevoegdheden van 
het Europees Parlement en de nationale parlementen en de invoering van een 
burgerinitiatief, dat de burgers een nieuw instrument ter beschikking zal stellen om 
invloed op het Europese beleid uit te oefenen,

C. overwegende dat het Parlement er in zijn resolutie van 10 maart 2009 over de 
richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 20101 op wijst "dat er voldoende geld 
beschikbaar moet worden gesteld voor het communicatiebeleid, en met name dat het 
moet aansluiten bij de doelstellingen die genoemd worden in de gezamenlijke verklaring 
"Communiceren over Europa in partnerschap" die het Parlement, de Raad en de 
Commissie in oktober 2008 hebben goedgekeurd",

1. onderstreept dat er een breed opgezet communicatiebeleid moet worden ontwikkeld om 
de burgers bewust te maken van de voordelen die aan de Europese integratie verbonden 
zijn en een grondslag te leggen voor een echte dialoog met de Europese burgers;
benadrukt derhalve dat voor deze activiteiten verdere financiële steun vereist is;

2. stelt vast dat, hoewel de ontwerpbegroting voor 2010 in een verhoging van de 
vastleggingskredieten ten opzichte van de begroting 2009 voorziet, het bedrag van 
rubriek 3.2 (Burgerschap) daalt; acht een dergelijke verlaging op dit cruciale 
beleidsterrein betreurenswaardig en benadrukt daarom dat de bedragen moeten worden 
verhoogd en optimaal moeten worden gebruikt;

3. is van mening dat in deze communicatiestrategie een potentiële centrale rol is weggelegd 
voor de informatiecentra en de EU-vertegenwoordigingen, aangezien zij een middel zijn 
om de burgers te bereiken en de Europese Unie dichter bij hen te brengen, en benadrukt 
daarom dat hun activiteiten moeten worden gesteund en hun impact moet worden 
versterkt;

4. acht het ontstaan van echte pan-Europese partijen wenselijk, met name met het oog op 
toekomstige Europese verkiezingen, om de opkomst te doen stijgen; gelooft dat deze 
doelstelling met name zou kunnen worden verwezenlijkt door de financiering van 
politieke stichtingen en partijen op EU-niveau te verhogen;

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0096.
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5. herinnert aan het belang van het initiatief "Communiceren over Europa in partnerschap", 
dat met name de coherentie en de doeltreffendheid van de Europese 
communicatiestrategie zal helpen vergroten; beveelt aan dat bij de toewijzing van de 
middelen voor 2010 rekening wordt gehouden met de extra uitdagingen die de mogelijke 
institutionele hervormingen in verband met het Verdrag van Lissabon waarschijnlijk met 
zich zullen brengen.


