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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 van Brussel van 21 en 22 juni 2007 heeft besloten 
een intergouvernementele conferentie (IGC) bijeen te roepen met als taak een 
wijzigingsverdrag op te stellen volgens de lijnen uitgezet door de Europese Raad,

B. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 7 juni 2007 over het grondwettelijk 
proces van de Unie benadrukte dat "de bevordering van de participatie van burgers in het 
politieke leven van de Europese Unie" en "de participatie van het maatschappelijk 
middenveld" tot de hoofdlijnen behoren van de verdere ontwikkeling van de Europese 
Unie1,

C. overwegende dat het programma "Europa voor de burger" tot doel heeft te zorgen voor 
de bevordering van een actief Europees burgerschap en de ondersteuning van activiteiten 
en instellingen die burgers de mogelijkheid bieden 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 identiteit2,

1. herinnert eraan dat communicatie- en onderwijsprogramma's van wezenlijk belang zijn 
om de interesse en participatie van Europese burgers in het politieke stelsel van de 
Europese Unie te bevorderen en dat het wijzigingsverdrag dat waarschijnlijk door de 
volgende IGC zal worden aangenomen veel acties zal vergen die gericht zijn op 
communicatie met de Europese burgers om de verhoopte institutionele en politieke 
vooruitgang die ermee gepaard gaat te verduidelijken;

2. herhaalt dat de acties in het kader van communicatie- en informatieprogramma's 
afhankelijk zijn van een institutionele structuur met duurzame financiële steun om de 
beheerskosten te dekken van bepaalde academische instellingen, stichtingen (waaronder 
die van de politieke partijen), sociale partners en andere belanghebbenden van het 
maatschappelijk middenveld;

3. wijst erop dat hoewel het globale voorontwerp van begroting (VOB) voor 2008 
(vastleggingen) met 2% gestegen is in vergelijking met de begroting 2007, rubriek 3b 
van het VOB 2008 (Europees burgerschap) de enige rubriek is waar de kredieten 
aanzienlijk dalen (ongeveer 8% minder vastleggingen dan in de begroting 2007); is van 
mening dat in tijden van belangrijke gedaanteveranderingen van het institutionele kader 
van de EU deze kredieten, waaronder deze voor de informatiecentra van de EU, 
ontoereikend zijn en aanzienlijk moeten worden verhoogd;

4. verplicht zich ertoe een doorzichtig en billijk systeem te ontwikkelen voor de 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0234 (par. 9 en 13).
2 Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot 
vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma Europa voor de burger ter bevordering 
van een actief Europees burgerschap (PB L 378 van 27.12.2006, blz. 32).
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financiering van Europese politieke stichtingen gebaseerd op het voorstel van de 
Commissie van ... juni 2007 inzake een herziening van het besluit betreffende de 
financiering van Europese politieke partijen1, en te zorgen voor de noodzakelijke 
financiële middelen om de beoogde politieke doelstellingen te bereiken;

5. verplicht zich ertoe zijn eigen inspanningen om een ware Europese publieke ruimte te 
creëren te intensiveren, met inbegrip van de ontwikkeling en voldoende financiering van 
zijn nieuwe bezoekerscentrum en zijn eigen tv-programma op internet, en verzoekt de 
Raad hetzelfde te doen in het kader van zijn eigen communicatiebeleid.

  
1 ...
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