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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van de door de Commissie voorgestelde verlaging van de kredieten voor 

rubriek 3, namelijk een verlaging van de vastleggingskredieten met 18,9 % en van de 

betalingskredieten met 21,7 % ten opzichte van de begroting 2017, wat nog steeds iets 

boven het oorspronkelijk geprogrammeerde bedrag voor dit jaar is; merkt op dat de 

Commissie geen marge laat in rubriek 3 en voorstelt het flexibiliteitsinstrument te 

gebruiken voor een bedrag van 817,1 miljoen EUR om in 2018 voldoende financiële 

middelen voor migratie en veiligheid te behouden; 

2. is met name ingenomen met de voorgestelde verhoging van de vastleggingskredieten met 

4,2 % en van de betalingskredieten met 8,6 % voor het programma "Europa voor de 

burger" en met de verhoging van de vastleggingskredieten met 1,2 % voor het programma 

"Rechten, gelijkheid en burgerschap" ten opzichte van de begroting 2017, omdat deze 

programma's bijdragen aan een grotere deelname van de burger aan het politieke leven in 

de Unie en aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit het burgerschap van de 

Unie; zegt in dit verband toe samen met de Commissie de structurele dialoog te versterken 

tussen de EU-instellingen en organisaties van het Europees maatschappelijk middenveld; 

3. wijst op een verlaging van de vastleggingskredieten met 100 000 EUR voor het Europees 

burgerinitiatief (EBI) en benadrukt dat in voldoende financiële middelen moet worden 

voorzien om het gebruik van dit waardevolle instrument voor participerende democratie te 

bevorderen; 

4. neemt kennis van de verhoging van de kredieten voor communicatieacties met 0,2 % aan 

vastleggingskredieten en 2,1 % aan betalingskredieten en betreurt dat de verhoging niet 

groter is, met name omdat 2018 een belangrijk jaar is voor de communicatie met de 

burger in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2019 en gezien het verband tussen 

dergelijke financiering en het waarborgen van een brede maatschappelijke discussie, maar 

ook om te zorgen voor een breed publiek debat en betrokkenheid van de burger en de 

nationale parlementen bij het debat over de toekomst van Europa als reactie op het 

witboek dat de Commissie eerder dit jaar heeft gepresenteerd; 

5. verzoekt zijn Bureau en de Commissie om voor een aanzienlijke verhoging van de 

middelen voor de afdeling Transparantie van het Europees Parlement en het Gezamenlijke 

Secretariaat van het Transparantieregister te zorgen; 

6. betreurt dat de Commissie voortdurend middelen van bestaande begrotingsonderdelen 

gebruikt voor de financiering van nieuw opgerichte fondsen, die buiten de begroting van 

de Unie vallen en bijgevolg niet zijn onderworpen aan parlementaire controle; 

7. benadrukt dat een coherente begrotingsaanpak voor de informatieverstrekking met 

betrekking tot de relevantie van de Europese verkiezingen noodzakelijk is; dringt daarom 

aan op een campagne om de burgers te informeren over de rol van het Europees Parlement 

als de instelling die hen rechtstreeks vertegenwoordigt op Europees niveau, over hun 

kiesrecht, over de Europese dimensie van hun stem en over het verband tussen hun stem 
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en de verkiezing van de voorzitter van de Commissie. 
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