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SUGGESTIES

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

A. gezien de situatie van de overheidsfinanciën op het niveau van de lidstaten, en 
overwegende dat de begroting van de Unie onder meer een essentieel instrument is dat als 
katalysator voor investeringen kan fungeren, dat in crisistijden moet worden versterkt;

1. is tevreden over de toename van de uitgetrokken kredieten ter financiering van de 
Europese politieke partijen en politieke stichtingen;

2. benadrukt dat 2013 een jaar is dat de Europese verkiezingen voorafgaat, waarvoor een 
specifieke begrotingslijn moet worden gecreëerd om de burgers in te lichten over hun 
electorale rechten en over de inzet van de Europese verkiezingen;

3. betreurt dat voor 2013, dat is uitgeroepen tot Europees Jaar van de burger, niet meer 
kredieten in de begroting van de Unie zijn opgenomen; vindt dat de Unie, in crisistijden, 
zich zou moeten inspannen om het vertrouwen van de burger te versterken en de burger 
centraal zou moeten stellen bij de ontwikkeling van nieuw beleid; 

4. betreurt dat de beschikbare marge in de subrubriek Burgerschap, vergeleken met de 
andere subrubrieken, andermaal erg krap is en het niet mogelijk maakt de Unie voldoende 
middelen te verschaffen om nieuwe initiatieven te ontplooien of eventuele onverwachte 
gebeurtenissen het hoofd te bieden;

5. vindt dat 2013, als een jaar dat de Europese verkiezingen voorafgaat, op 
communicatiegebied bijzonder belangrijk is en dat voor het programma Communiceren in 
partnerschap op zijn minst dezelfde kredieten als in 2012 moeten worden uitgetrokken;

6. onderstreept dat de Commissie, sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief op 
1 april 2012, al verscheidene initiatieven heeft opgetekend, die in 2013 tot een hoorzitting 
in het Parlement zouden kunnen leiden; vindt dat het Parlement in passende financiering 
van die eventuele hoorzittingen moet voorzien.


