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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde verhoging van de kredieten voor 

rubriek 3, namelijk een verhoging van 9,75 % aan vastleggingskredieten en van 17,1 % 

aan betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2015; merkt op dat deze verhoging 

niet onverwacht is, aangezien zij gewoon een afspiegeling is van de nieuwe behoeften van 

de meerjarige programma's die nu op kruissnelheid komen; merkt op dat de Commissie in 

rubriek 3 in geen enkele marge voor onvoorziene uitgaven voorziet en voorstelt 

124 miljoen EUR uit het flexibiliteitsinstrument te gebruiken om het hoofd te bieden aan 

de huidige asiel- en migratiecrisis; 

2. is met name ingenomen met de voorgestelde verhoging van de kredieten voor het 

programma "Europa voor de burger", namelijk een verhoging van 4,1 % aan 

vastleggingskredieten en van 30 % aan betalingskredieten ten opzichte van de 

begroting 2015, omdat dit programma van essentieel belang is voor de participatie van de 

burgers aan het democratische proces in Europa; 

3. is verheugd over de bijkomende financiering voor communicatieacties, namelijk een 

verhoging van 8,9 % aan vastleggingskredieten en van 11,28 % aan betalingskredieten ten 

opzichte van de begroting 2015, omdat deze middelen ook bedoeld zijn voor nieuwe 

acties van de Commissie om de hand te reiken aan de Europese burgers, hun vertrouwen 

te winnen en hun inzicht in de politiek en het beleid van de Unie te vergroten; 

4. waarschuwt de Raad geen ongerechtvaardigde besparingen op het vlak van burgerschap 

en communicatie door te voeren, aangezien deze programma's van essentieel belang zijn 

om een relatie met de Europese burgers op te bouwen die gebaseerd is op begrip en 

vertrouwen; 

5. beschouwt het Europese burgerinitiatief (EBI) als een centraal instrument voor 

participerende democratie in de EU en betreurt dat de Europese burgers nog steeds grote 

belemmeringen ondervinden bij de uitoefening van hun recht om een dergelijk initiatief te 

starten; benadrukt dat de zichtbaarheid van dit instrument moet worden verbeterd door het 

onder te brengen in een afzonderlijke begrotingspost binnen het artikel "Europa voor de 

burger" en het samen met de onderliggende communicatiestrategie te voorzien van 

voldoende financiële middelen zodat het zijn doelstellingen kan verwezenlijken en de 

burgers gemakkelijker toegang krijgen tot dit waardevolle instrument voor participerende 

democratie; 

6. benadrukt ten aanzien van de begroting van het Europees Parlement dat er in voldoende 

middelen moet worden voorzien voor communicatieprogramma's die interactie met de 

burgers bevorderen en die hen informeren over de werkzaamheden van het Parlement, en 

dat de maatregelen voor uitwisseling van informatie met de nationale parlementen moeten 

worden uitgebreid. 
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