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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 de verordening betreffende het burgerinitiatief, die in werking moet 
treden op 31 maart 2011 en moet worden uitgevoerd vanaf 1 april 2012, een degelijk 
communicatiebeleid en adequate omstandigheden voor de functionering vereist,

B. overwegende dat een behoorlijk communicatiebeleid gebaseerd moet zijn op relevante 
informatie voor de bevolking, bijvoorbeeld over de stappen die worden ondernomen om 
het hoofd te bieden aan de eurocrisis, de hervorming van het Europese kiesstelsel, de 
vooruitzichten voor de uitbreiding van de EU en de voordelen van betere integratie,

C. overwegende dat uit de lopende discussies over de uitvoering van de verordening 
betreffende politieke partijen op Europees niveau blijkt dat deze partijen behoorlijke 
aandacht en financiering moeten krijgen, om het bewustzijn bij de bevolking te vergroten,

1. is zich ervan bewust dat het nieuwe instrument voor participerende democratie op het 
niveau van de Unie, het burgerinitiatief, behoorlijk moet worden gefinancierd, als het op 
effectieve wijze moet functioneren;

2. wijst erop dat, om ervoor te zorgen dat de EU-burgers de voordelen van verdere Europese 
integratie begrijpen en dichter bij Europa worden gebracht, het van cruciaal belang is hen 
te informeren, via een breed opgezet communicatiebeleid, over de EU-beleidsterreinen 
die het meest rechtstreeks gevolgen hebben voor hun dagelijkse leven;

3. is van mening dat de politieke partijen en stichtingen op Europees niveau adequate 
financiering moeten blijven ontvangen, niet het minst met het oog op toekomstige 
Europese verkiezingen.


