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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, na het resultaat van het referendum in Ierland op 12 juni, de Europese 
Raad van 19-20 juni 2008 erop wees dat het Verdrag van Lissabon tot doel heeft een 
grotere Unie in staat te stellen op doeltreffender en meer democratische wijze te 
functioneren, waarbij nota werd genomen van het lopende ratificatieproces,

B. overwegende dat het proces tot ratificatie van het Verdrag van Lissabon, en in het 
bijzonder de campagne voor het Ierse referendum, heeft aangetoond dat de EU op het 
gebied van communicatiebeleid nog een lange weg heeft te gaan, te meer met het oog op 
de komende Europese verkiezingen in 2009,

C. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie over de eerste bespiegelingen over het 
mandaat voor het overleg over het voorontwerp van begroting 20091 zijn bezorgdheid 
heeft geuit "over de door de Commissie voorgestelde dalingen bij een aantal 
begrotingslijnen waaronder activiteiten worden gefinancierd voor communicatie, met 
name in de context van taken en uitdagingen waarvoor Europa zich in 2009 op dit gebied 
gesteld zal zien, zoals de Europese verkiezingen en de mogelijke inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon”,

1. benadrukt de noodzaak van een grotere betrokkenheid van de civil society bij het 
Europese debat en van de ontwikkeling van een doorlopend en breed 
communicatiebeleid, gericht op het vertrouwd maken van de EU-burgers met de 
beleidsvorming en de programma's van de EU; benadrukt echter dat voor deze 
activiteiten verdere financiële steun vereist is;

2. stelt vast dat, hoewel het voorontwerp van begroting (VOB) voor 2009 voorziet in een 
verhoging van de vastleggingskredieten met 3,1% ten opzichte van de begroting 2008, 
het bedrag van rubriek 3b (Europees burgerschap) slechts met 1 % stijgt; acht een zo 
kleine verhoging op dit cruciale beleidsterrein betreurenswaardig en benadrukt daarom 
dat de bedragen substantieel moeten worden verhoogd en optimaal moeten worden 
gebruikt;

3. uit zijn tevredenheid over het feit dat in 2008 een nieuw instrument ter financiering van 
politieke stichtingen op EU-niveau in werking is getreden en dat reeds verschillende 
Europese stichtingen zijn opgericht; verzoekt de Commissie de activiteiten van de 
stichtingen op het gebied van onderzoek en politieke educatie in de beginfase te 
ondersteunen;

4. stelt voor de middelen die beschikbaar zijn voor Europese politieke partijen te verhogen 
teneinde een pan-Europees politiek debat te stimuleren en de weg voor te bereiden voor 
een sector Europese media en Europese politieke partijen, met name met het oog op de 
Europese verkiezingen in juni 2009;
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5. zal zich inzetten voor de completering en afdoende financiering van zijn 
bezoekerscentrum en internet-tv-kanaal en voor het op zodanige wijze opzetten van zijn 
activiteiten in 2009 dat de interesse van burgers in EU-zaken in het algemeen en de 
Europese verkiezingen in het bijzonder worden gestimuleerd;

6. herinnert eraan dat communicatieprogramma’s als PRINCE van wezenlijk belang zijn 
voor het vergroten van het bewustzijn van burgers inzake de voordelen van het 
lidmaatschap van de EU en voor het bevorderen van nauwere samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten; dringt er derhalve op aan dat de middelen die in 2009 moeten 
worden toegewezen voldoende zijn om ook rekening te houden met de bijkomende 
uitdagingen van een verkiezingsjaar en van verdere institutionele hervorming.
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