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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 Europese Raad zich in zijn conclusies van 16 juni 2006 heeft 
uitgesproken voor een succesvolle voortzetting van het ratificatieproces van het 
constitutionele Verdrag, een routekaart voor de volgende twee jaar heeft voorgesteld en 
heeft verklaard dat na een eerste evaluatie van een periode van bezinning over de 
toekomst van Europa gebleken is dat "een intensievere dialoog met de burger […] 
passende middelen en inzet vereist"1,

B. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 juni 2006 de Commissie 
heeft verzocht "haar plan D voor de tweede fase van de denkpauze aan te passen en 
voldoende kredieten voor de beoogde activiteiten beschikbaar te stellen"2,

C. overwegende dat de Commissie in haar voorstel voor een programma "Burgers voor 
Europa ter bevordering van een actief Europees burgerschap" heeft aangekondigd 
activiteiten en instellingen te steunen die "burgers de kans te geven om samen te werken 
en deel te nemen aan de opbouw van een steeds nabijer Europa en bij te dragen tot de 
ontwikkeling van een Europese identiteit"3,

D. overwegende dat, naar aanleiding van de goedkeuring van het financieel kader 2007-
2013, in het voorontwerp van begroting (VOB) 2007 enige herstructurering heeft 
plaatsgevonden van de uitgaven die verband houden met het constitutionele debat door de 
permanente financiering van verschillende instellingen en organisaties van Europees 
belang te integreren in drie wetgevingsprogramma's (Burgers voor Europa, Cultuur 2007 
en Levenslang Leren),

 
1. herhaalt dat de communicatie- en educatieve programma's het aangewezen instrument zijn 

om de burgers beter te informeren en te betrekken bij het debat over het constitutionele 
Verdrag en dat zij het belangrijkste middel zijn ter ondersteuning van de constitutionele 
routekaart die door de Europese Raad van 15/16 juni 2006 is vastgesteld;

2. betreurt dat veel Europese burgers op dit moment weinig verwachten van verdere 
Europese integratie van de Europese Unie; wijst er echter op dat tegelijkertijd een 
meerderheid van de burgers in de meeste lidstaten positief staat tegenover een 
transparantere en effectievere constitutionele verankering van de EU en haar beleid;

3. herhaalt dat communicatieactiviteiten alleen bevredigend kunnen verlopen als academies, 
stichtingen (o.a. van politieke partijen), regionale en lokale autoriteiten, sociale partners, 
en het maatschappelijk middenveld (met name jongeren- en vrouwenorganisaties) er een 
actieve bijdrage aan leveren en dat zij financiële middelen van de EU-begroting nodig 
hebben om deze taken te verrichten; is derhalve van mening dat de bedragen die 
voorgesteld worden in het VOB 2007 voor het PRINCE-programma "Debat over de 

  
1 Doc. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0116.
3 COM(2005)0116.
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toekomst van Europa" en de voorlichtingscentra van de Unie onvoldoende zijn en sterk 
moeten worden verhoogd ten opzichte van de uitgaven in 2006 met het oog op de 
voorgezette denkpauze en analyseperiode;

4. benadrukt dat een aantal instellingen en organisaties een uitstekende bijdrage hebben 
geleverd aan het debat over de toekomst van Europa; is derhalve bezorgd over het 
voornemen van de Raad, als naar voren gebracht in de wetgevingsprocedure die geleid 
heeft tot de goedkeuring van het programma "Europa voor de burgers", om de structurele 
steun aan enkele van de instellingen van Europees belang te beperken tot drie jaar (2007-
2009); is vastbesloten ervoor te zorgen dat deze onderzoeks- en onderwijscentra tot na de 
huidige denkpauze en analyseperiode een adequate permanente financiering ontvangen 
omdat het ervan overtuigd is dat zij belangrijke taken met een permanent karakter
vervullen;

5. hamert erop dat de door de Commissie voorgestelde verhoging van de voor deze 
instellingen beschikbaar gestelde middelen niet in alle gevallen voldoende is om de 
uitdagingen het hoofd te bieden waarvoor zij zich geplaatst zien;

6. is verheugd over de recente pogingen van de Raad en het Parlement zelf om de burgers te 
betrekken bij hun dagelijkse werkzaamheden, met name met betrekking tot de 
transparantie van de wetgeving en het politieke debat over gevoelige onderwerpen als de 
globalisering of de uitbreiding; wil deze activiteiten verder uitbreiden en verzoekt de Raad 
hetzelfde te doen.


