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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 begroting van de Unie een uniek instrument is om als katalysator voor 
investeringen te fungeren, dat in crisistijden moet worden versterkt;

B. gezien zijn resolutie van 14 maart 2012 over algemene richtsnoeren voor de voorbereiding 
van de begroting 2013 - afdeling III - Commissie1, en zijn resolutie van 8 juni 2011 over 
investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa2;

1. is van mening dat 2013 het begin voor een uitweg uit de crisis kan inluiden en dat het 
begrotingsbeleid op zich geen remmende factor mag zijn voor het vooruitzicht van een 
heropleving van de groei; is daarom van mening dat het volgende meerjarig financieel 
kader 2014-2020 een beter evenwicht moet vinden tussen beperkende maatregelen en 
maatregelen die het creëren van banen en de terugkeer naar werkgelegenheid stimuleren;

2. benadrukt dat 2013 een jaar is dat de Europese verkiezingen voorafgaat, waarin Europa 
meer moet communiceren om de burgers in te lichten over hun electorale rechten en over 
de inzet van de Europese verkiezingen; is van mening dat de burgers tevens de kans 
moeten krijgen zich bewust te worden van de rol van de Unie en van de acties die zij reeds 
heeft ondernomen en nog kan ondernemen om het hoofd te bieden aan de crisis;

3. betreurt dat voor 2013, dat is uitgeroepen tot Jaar van de Europese burger, niet meer 
kredieten in de begroting van de Unie zijn opgenomen, en verzoekt de Commissie bij de 
uitvoering van het beleid van de Unie daadwerkelijk rekening te houden met de 
doelstellingen van dat jaar;

4. benadrukt dat de Commissie en het Europees Parlement met het oog op een doeltreffende 
uitvoering van het Europees burgerinitiatief in passende en billijke financiering voor 
openbare hoorzittingen moeten voorzien;

5. is van mening dat de Europese politieke partijen en de Europese stichtingen over 
voldoende financiering moeten beschikken om de rol te vervullen die de Verdragen de 
partijen toekent om de wil van de burgers tot uiting te brengen.

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0077.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.


