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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 zowel de EU-lidstaten als de Europese Unie als gevolg van de 
economische crisis moeilijke beslissingen hebben moeten nemen en in hun begroting 
hebben moeten snoeien,

B. overwegende dat het essentieel is een passende financiering te handhaven voor een 
efficiënt communicatiebeleid op het niveau van de Unie en op plaatselijk niveau,

C. overwegende dat de verordening betreffende het burgerinitiatief, die zal worden 
uitgevoerd vanaf 1 april 2012, een effectief en efficiënt communicatiebeleid en adequate 
uitvoeringsmaatregelen vereist, waarvoor voldoende financiering nodig is,

1. verwelkomt de passende begrotingskredieten voor de Europese politieke partijen en 
stichtingen;

2. hecht haar goedkeuring aan de verhoging van de vastleggingskredieten voor de 
begrotingslijn "Informatie voor de media", aangezien de media een belangrijke rol spelen 
in communicatie- en informatieactiviteiten;

3. vindt het jammer dat de kredieten voor de begrotingslijn "Het communiceren over Europa 
in partnerschap", waarmee communicatieactiviteiten in partnerschap tussen de 
Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten worden gefinancierd, gestaag 
verminderd zijn; acht het daarentegen noodzakelijk deze begrotingslijn te versterken 
aangezien communicatieacties op EU-niveau die synergieën ontwikkelen met de 
nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten, het effect van informatieverspreiding 
aanzienlijk doen toenemen en dus een zo breed mogelijk publiek bereiken;

4. is er zich van bewust dat de burgers betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van de 
burgermaatschappij en het politiek leven, met inbegrip van Europese vooruitzichten;
meent daarom dat de vastleggingskredieten voor 2011 voor de begrotingslijn "Europa 
voor de burgers" naar het vroegere niveau moeten worden teruggebracht voor een 
behoorlijke uitvoering van dit programma;

5. is volledig overtuigd van de noodzaak een nieuwe begrotingslijn te creëren om de 
verordening inzake het burgerinitiatief te implementeren, omdat dit nieuwe instrument van 
participerende democratie slechts efficiënt kan zijn indien het over voldoende financiering 
en middelen beschikt.


