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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat 2019 het jaar zal zijn van de Europese verkiezingen en de uittreding van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Unie; 

1. is ingenomen met de voorgestelde verhoging van de vastleggingskredieten met 4,1 % en 

van de betalingskredieten met 2,1 % voor het programma "Europa voor de burger" en met 

de verhoging van de vastleggingskredieten met 3,7 % en de betalingskredieten met 24,4 % 

voor het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" ten opzichte van de begroting 

2018, 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;  

2. is van mening dat vanuit constitutioneel oogpunt een versterking van de instellingen van 

de Unie noodzakelijk is en dat de transnationale uitdagingen die moeten worden 

aangepakt, zoals klimaatverandering en immigratie, een begroting 2019 vereisen die in 

reële termen hoger is dan die van 2018; 

3. verzoekt om een verhoging van 10 % van de financiering van het programma "Europa 

voor de burger" gezien de resultaten van de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van 

dit programma1, waaruit blijkt dat een aanzienlijk aantal projecten die hadden kunnen 

bijdragen aan een grotere impact van het programma, niet konden worden gefinancierd; 

4. is van mening dat extra begrotingskredieten moeten worden besteed om de kennis over de 

Europese Unie te vergroten, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, door middelen te 

bestemmen voor de financiering van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 

voorbeeldcurriculum voor burgerschapsonderwijs; 

5. is ingenomen met de verhoging met 46 % van de vastleggingskredieten voor het Europees 

burgerinitiatief (EBI) en betreurt de daling met 3 % van de betalingskredieten voor dit 

programma, in vergelijking met de niveaus voor 2018; 

6. is tevreden met de verhoging van de middelen voor Europese politieke partijen met 35 % 

in vastleggingskredieten en betalingskredieten, die in overeenstemming is met de 

wijzigingen die onlangs zijn aangebracht door Verordening (EU, Euratom) 2018/673 van 

het Europees Parlement en de Raad2 met betrekking tot het statuut en de financiering van 

Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen; 

7. neemt kennis van de verhoging van de middelen voor communicatieacties met 5,3 % in 

vastleggingskredieten en 2,3 % in betalingskredieten en betreurt het dat de verhoging niet 

forser is, met name omdat 2019 het jaar van de Europese verkiezingen is;  

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Verordening (EU, Euratom) 2018/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 mei 2018 betreffende het 

statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (PB L 317 van 

4.11.2014, blz. 1). 
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8. is van mening dat de Europese publieke ruimten (EPR) nog onbenutte mogelijkheden 

bieden om burgers informatie te verstrekken over wat er op het spel staat bij de Europese 

verkiezingen en hun deelname aan het debat over de toekomst van Europa; is derhalve van 

mening dat het netwerk van de Europese publieke ruimten moet worden uitgebreid tot alle 

lidstaten; betreurt het dat deze doelstelling niet kon worden verwezenlijkt voor de 

Europese verkiezingen van 2019, gezien het feit dat er slechts 18 Europese publieke 

ruimten zijn, terwijl er volgens de financiële programmering 21 zouden moeten zijn 

geopend tegen 2019. 

9.  is van mening dat de begroting 2019 moet voorzien in aanvullende financiering voor 

programma's ter bevordering en integratie van immigranten en vluchtelingen, met name in 

de grensstaten van de Unie, ook met het oog op hun volledige integratie in de 

rechtsgemeenschap van de Europese Unie; 

10. betreurt het 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. 
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