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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat bij de voorbereiding van de begroting 2021 rekening moet worden 
gehouden met het resultaat van de onderhandelingen over het volgende meerjarig 
financieel kader en de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de EU, de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de start van de werkzaamheden 
van de conferentie over de toekomst van Europa;

1. is van mening dat communicatie met de burgers tot de topprioriteiten voor de EU-begroting 
moet behoren, om te zorgen voor een brede, actieve en effectieve betrokkenheid van de 
burgers bij de conferentie over de toekomst van Europa; 

2. is voorstander van de opname van specifieke begrotingslijnen voor de organisatie en het 
verloop van de conferentie over de toekomst van Europa in de begrotingen van de 
verschillende EU-instellingen en -organen, en het verstrekken van de nodige middelen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de conferentie;

3. benadrukt de noodzaak van voldoende vastleggings- en betalingskredieten voor de 
programma’s “Europa voor de burger”, “Rechten, gelijkheid en burgerschap”, en het 
Europees burgerinitiatief, aangezien deze instrumenten van essentieel belang zijn voor het 
versterken van de participatieve democratische processen in de EU, het opbouwen van het 
vertrouwen van de burgers en het vergroten van hun inzicht in het EU-beleid;

4. dringt erop aan dat passende financieringsniveaus worden gewaarborgd om de activiteiten 
van de instellingen en organen van de EU, zoals de vertegenwoordigingen van de 
Commissie, in staat te stellen desinformatie tegen te gaan.


