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SUGGESTIES

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

1. betreurt dat er niet specifiek verwezen wordt naar de conferentie over de toekomst van 
Europa in de desbetreffende communicatiebegrotingslijnen van de voorstellen van de 
Commissie; is van oordeel dat er een specifiek begrotingsonderdeel met voldoende 
middelen voor de conferentie over de toekomst van Europa zou moeten zijn, dat 
aansluit op de doelstellingen zoals vastgesteld in de standpunten van het Europees 
Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa1;

2. dringt aan op een aanzienlijke verhoging van de kredieten voor het begrotingsonderdeel 
“Betrokkenheid van burgers bij het democratisch bestel van de Unie en hun participatie 
daarin bevorderen”, overeenkomstig de amendementen van het Parlement op het 
voorstel van de Commissie tot vaststelling van het programma Rechten en waarden2;

3. is ingenomen met de voorgestelde verhoging voor uitvoerende en institutionele 
communicatiediensten, namelijk een verhoging van 12 % aan vastleggingskredieten en 
van 5 % aan betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2020; stelt een verdere 
verhoging voor, om een actieve betrokkenheid van de Commissie mogelijk te maken 
met betrekking tot haar mededeling over de toekomst van Europa, en om de strijd tegen 
buitenlandse inmenging en desinformatie op te voeren;

4. stelt een verhoging voor van het begrotingsonderdeel “Vertegenwoordigingen van de 
Commissie”, om het publieke debat over EU-aangelegenheden te stimuleren, 
desinformatie tegen te gaan, op proactieve wijze in contact te treden met de burgers en 
extra middelen vrij te maken voor de financiering van activiteiten in het kader van de 
conferentie over de toekomst van Europa; is van mening dat het Parlement daarom ook 
moet zorgen voor voldoende middelen voor zijn liaisonbureaus;

5. is ingenomen met de voorgestelde verhoging voor communicatiediensten voor burgers 
van 35 % aan vastleggingskredieten en 24 % aan betalingskredieten; stelt een verdere 
verhoging voor met het oog op de grootschalige communicatieacties die nodig zullen 
zijn in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa; verzoekt de 
Commissie de nodige voorstellen in te dienen als er behoefte is aan meer kredieten;

6. dringt erop aan dat bovengenoemde verhogingen van de begroting tot concrete 
resultaten en een betere communicatie met de burgers leiden; om te waarborgen dat 
deze doelstellingen door middel van bovengenoemde begrotingsonderdelen worden 
bereikt, moeten er regelmatig overzichten gepubliceerd worden waaruit blijkt waaraan 
de middelen zijn besteed en welke resultaten er zijn bereikt.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_NL.html en 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_NL.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_NL.html
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