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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de negatieve uitslag van de referenda over het Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa in twee van de oorspronkelijk zes lidstaten van de Unie 
duidt op de permanente noodzaak van politiek debat en voorlichting/informatie over de 
constitutionele problematiek,

B. overwegende dat het Europees Parlement, als de meest transparante en enige rechtstreeks 
verkozen Europese instelling, nu een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor de 
voortzetting van het proces van ratificatie van dat Verdrag en voor het op objectieve wijze 
presenteren van de kwaliteit van de compromissen die bereikt zijn tijdens de 
Intergouvernementele Conferentie van Brussel in juni 2004,

C. overwegende dat de periode van bezinning gebruikt moet worden voor het zoeken naar 
mogelijkheden om de politieke ontwikkeling van een sterke Europese Unie met 
gemeenschappelijke doelstellingen te waarborgen,

D. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 13 april 2005 over 'de 
begroting 2006: jaarlijkse beleidstrategie van de Commissie' gewezen heeft op de 
fundamentele rol van de begroting 2006 "voor het garanderen van de continuïteit van 
acties en door te dienen als overbruggingsinstrument voor de meerjarige programmering 
na 2006"1,

1. is van plan zijn eigen middelen, alsook andere financiële instrumenten, te versterken voor 
verbetering van de aandacht in de media voor Europese vraagstukken, terdege rekening 
houdende met de kosten/batenverhouding en het aantal potentieel geïnteresseerde burgers, 
inclusief niet alleen het constitutionele debat, maar ook andere thema's met een 
rechtstreeks belang voor burgers waarover op Europees niveau besloten wordt; zal zich 
inzetten voor verbetering van de audio-visuele toegankelijkheid tot zijn eigen activiteiten 
naast plenaire vergaderingen, waaronder commissievergaderingen en hoorzittingen;

2. blijft steun geven aan academische organen en 'think tanks' die actief zijn op Europees 
constitutioneel vlak, maar verzoekt de Commissie zich meer te concentreren op 
activiteiten die rechtstreeks gericht zijn op leken en opinieleiders;

3. steunt de programma's en informatiecampagnes van de Commissie in het kader van het 
debat over de toekomst van Europa en benadrukt dat de financiële middelen die aan 
dergelijke programma's worden gespendeerd in het niet vallen bij de bedragen voor een 
groot aantal andere EU-activiteiten; de bedrag die voor sommige van deze programma's 
zijn voorgesteld zijn dan ook onvoldoende om 450 miljoen Europese burgers doeltreffend 
te informeren over hetgeen er bij de constitutionele evolutie van de Unie op het spel staat;

  
1 P6_TA-PROV(2005)0126, overweging D.
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4. beklemtoont dat de veelal kleine educatieve en culturele centra die op gebieden van 
Europees belang actief zijn zowel voor de Europese instellingen, als voor het grote 
publiek waardevol zijn; verzekert hen van zijn bereidheid om het huidige uitgavenniveau 
te handhaven en om na te denken over een middelenverhoging in gevallen die van 
buitengewoon belang zijn voor de toekomst van Europa.


