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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de procedure voor de vaststelling van de begroting 2015 specifieke 

kenmerken vertoont die voortvloeien uit de Europese verkiezingen, met name dat de 

verkiezing van een nieuw Parlement inhoudt dat een van de instellingen van de 

begrotingsautoriteit aanzienlijk anders zal zijn samengesteld1, en dat de Commissie die de 

ontwerpbegroting heeft opgesteld ontslagnemend is en dat de procedure 

hoogstwaarschijnlijk door de huidige Commissie zal worden afgerond; 

2. benadrukt dat de procedure bovendien ernstige vertraging heeft opgelopen omdat de 

Commissie de ontwerpbegroting pas op 11 juni 2014 heeft ingediend en dat de Raad, die 

op 15 juli 2014 op Coreper-niveau overeenstemming heeft bereikt, zijn formele standpunt 

pas begin september 2014 per schriftelijke procedure zal vaststellen; 

3. betreurt dat zo'n belangrijk politiek besluit als de vaststelling van het standpunt van de 

Raad inzake de ontwerpbegroting 2015 per schriftelijke procedure wordt genomen; acht 

dit in strijd met het beginsel van transparantie en openheid dat een essentieel kenmerk van 

de begrotingsbesluiten van alle EU-instellingen moet zijn; 

4. merkt op dat de Raad nog verder heeft gesnoeid in de vastleggingskredieten van rubriek 3 

(veiligheid en burgerschap), waarvoor de ontwerpbegroting al in een daling van 1,9% 

voorzag ten opzichte van de begroting 2014 (van 2 171,998 miljoen EUR in 2014 naar 

2 130,721 miljoen EUR in de ontwerpbegroting 2015), wat betekent dat de vastleggingen 

voor rubriek 3 in het standpunt van de Raad met 3,3% dalen ten opzichte van de begroting 

2014; herinnert eraan dat de Commissie voor rubriek 3 in een marge voorziet van 

115,3 miljoen EUR; merkt op dat de Raad de door de Commissie voorgestelde verhoging 

van de betalingskredieten voor rubriek 3 heeft herleid van +12,2% naar +10,5%; 

5. is zich ervan bewust dat, ondanks het feit dat dit jaar reeds enkele lichte tekenen van 

herstel van de Europese economie te bespeuren vallen, veel lidstaten nog steeds harde 

besparingsmaatregelen doorvoeren, waardoor minder wordt geïnvesteerd in projecten die 

het herstel kunnen bevorderen; is daarom van mening dat de Europese fondsen in 2015 

van cruciaal belang zullen zijn om deze problemen op te vangen; acht het uiteraard ook 

zeer belangrijk passende financiering te verstrekken voor projecten die de burgers 

rechtstreeks aanbelangen en bestemd zijn om de kwaliteit van het Europees openbaar 

debat te verbeteren; 

6. benadrukt dat de lage opkomst bij de laatste Europese verkiezingen aantoont dat 

gedurende de gehele zittingsperiode van het Parlement, en niet alleen wanneer de 

Europese verkiezingen eraan komen, blijvend moet worden geïnvesteerd in campagnes 

om de burgers voor te lichten over de impact van de Unie op hun dagelijks leven en over 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2014 over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding 

van de begroting 2015, afdeling III – Commissie (P7_TA(2014)0247), en resolutie van het Europees Parlement 

van 17 april 2014 over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het 

begrotingsjaar 2015 (P7_TA(2014)0450).  



 

PE537.156v02-00 4/5 AD\1033353NL.doc 

NL 

de rol van het Europees Parlement; acht een beoordeling van de afgelopen 

communicatiecampagne van het Parlement van cruciaal belang; 

7. is van mening dat de effectiviteit van communicatieprojecten moeilijk objectief kan 

worden aangetoond, met name omdat het ontbreekt aan algemeen erkende of adequate 

maatstaven om de daarmee bereikte resultaten te beoordelen; 

8. gelooft in het belang van instrumenten van participatieve democratie voor burgers waarin 

het Verdrag van Lissabon voorziet; betreurt in dit opzicht de problemen bij de uitvoering 

van het Europees burgerinitiatief (EBI) en benadrukt dat in passende financiering moet 

worden voorzien, niet alleen voor de initiatieven zelf maar ook voor de communicatie 

erover, om het EBI beter zichtbaar en betrouwbaarder te maken; onderstreept dat de 

Verdragen bepalen dat de omvang van de financieringsmiddelen los staat van het 

inhoudelijke karakter van het EBI en dat alle voor financiering in aanmerking komende 

EBI's gelijk moeten worden behandeld, ongeacht hun inhoudelijke aard; 

9. benadrukt dat er passende financiering nodig is voor de diverse instrumenten van 

e-democratie om processen van participatieve democratie via het gebruik van informatie- 

en communicatietechnologie te versterken; 

10. is van mening dat met het oog op de inwerkingtreding van de verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende Europese politieke partijen en Europese 

politieke stichtingen in passende en billijke financiering moet worden voorzien om de 

verordening efficiënt te kunnen uitvoeren; 

11. verlangt dat begrotingsonderdelen die betrekking hebben op de infrastructuur van het 

Europees Parlement, alsook de uitgaven en andere posten die verband houden met de 

werklocaties van het Parlement nader worden gespecificeerd, zodat duidelijk wordt 

aangegeven waar de uitgaven precies plaatsvinden (Brussel, Luxemburg of Straatsburg); 

12. wijst erop dat de uitgaven voor de betrekkingen tussen de EU-instellingen en de nationale 

parlementen zijn verlaagd, en betreurt dat er niet meer inspanningen worden geleverd om 

de nationale parlementen juist nauwer bij het Europese gebeuren te betrekken. 
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