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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Tijdelijke 
Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

Rubriek 3: Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 

1. is van mening dat met de inwerkingtreding van het Verdrag tot vastelling van een 
Grondwet voor Europa een rechtstreekse band tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese instellingen en de EU-burgers, die gebaseerd moet zijn op transparantie en 
vertrouwen; dat een kwalitatief hoogstaand Europees voorlichtingsbeleid in dit verband 
een essentieel element vormt om de grondwettelijke uitdagingen in de komende jaren het 
hoofd te bieden; dat het huidige uitgavenniveau voor voorlichtingsmaatregelen met het 
oog op het toenemend aantal lidstaten moet worden verhoogd, willen de voordelen van de 
Europese Unie voor burgers en economie ook in de toekomst voldoende duidelijk kunnen 
worden gemaakt; 

2. benadrukt dat met de inwerkingtreding van de Grondwet een nieuwe dimensie van de 
communicatie- en voorlichtingsactiviteit op Europees niveau moet worden gecreëerd; 
verzoekt de Commissie om in het kader van rubriek 3 van de Financiële Vooruitzichten 
een nieuw programma voor gerichte stimulering van gedrukte en elektronische media op 
te nemen met de bedoeling een grensoverschrijdende ruimte voor een Europese  publieke 
opinie tot stand te brengen; 

3. benadrukt dat Europese politieke partijen een van de belangrijkste instrumenten vormen 
voor de Europeïsering van de politieke wilsvorming en de totstandbrenging van een 
Europees gemeenschapsgevoel; eist daarom deze partijen te voorzien van effectieve 
financiële middelen, bijvoorbeeld in de vorm van politieke stichtingen, om mensen 
politiek te scholen met betrekking tot Europese vraagstukken en Trans-Europese 
samenwerking tot stand te brengen; 

4. is verheugd dat de Commissie de nieuwe rubriek "Burgerschap, vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid" een hoge prioriteit heeft toegekend en staat erop dat voor alle 
maatregelen die erin vervat zijn voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om 
de omvangrijke taken die de recente en volgende toetredingen, alsmede de ratificering van 
het verdrag tot vaststelling van een Grondwet met zich meebrengen uit te voeren; 

5. neemt welwillend kennis van het feit dat vele lidstaten reeds bekendheid hebben gegeven 
aan hun voornemen om bij de omzetting van het PRINCE-programma en de follow-up 
maatregelen nauw met de Commissie samen te werken; is echter van mening dat in veel 
gevallen alleen de Europese instellingen kunnen zorgen voor de nodige coherentie van de 
voorlichtingsprogramma's ten opzichte van de lidstaten, NGO's en andere organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, en dat zij derhalve over voldoende middelen moeten 
beschikken; 

6. herinnert eraan dat de stimulering van instanties die zich op het gebied van onderzoek, 
opleiding en media bezighouden met het gezamenlijk Europees belang en de opbouw van 
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een Europese democratie, moet worden uitgebreid tot de nieuwe lidstaten waarbij 
voldoende middelen voor een doelmatige werking moeten worden vrijgemaakt; 

7. wijst erop dat door de Grondwet het begrip 'meerjarig financieel kader' als juridisch begrip 
wordt ingevoerd; dat dit financieel kader in de vorm van Europese wetgeving moet 
worden vastgesteld, dat hiervoor de instemming van het Europees Parlement vereist is en 
dat de resultaten van de financiële planning voor de periode 2007-2013 de vormgeving 
van het financieel kader in belangrijke mate zullen bepalen. 
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