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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât actuala criză economică și a monedei euro cu care se confruntă Uniunea 
Europeană a scos în evidență nevoia unei Europe mai unite și a unei cooperări mai strânse 
între statele membre, care necesită încredere și un sprijin puternic pentru instituțiile 
europene din partea cetățenilor europeni;

B. întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a introdus 
schimbări instituționale în vederea unei Uniunii mai democratice, de exemplu prin 
consolidarea puterilor Parlamentului European și ale parlamentelor naționale și prin 
crearea inițiativei cetățenilor, care va necesita o politică globală de comunicare cu 
cetățenii, astfel încât aceștia să poată utiliza corespunzător acest nou mijloc de influență;

C. întrucât Parlamentul, în Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la mandatul pentru 
trilogul privind proiectul de buget 20111, „își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelul 
scăzut al creditelor - care au scăzut în unele cazuri chiar și în comparație cu 2010 -
destinate programelor de promovare a cetățeniei europene, comunicării și informațiilor 
pentru mass-media”  și „consideră că aceste programe constituie un element esențial în 
formarea unei identități europene și în informarea cetățenilor europeni cu privire la 
proiectul european”;

D. întrucât Comisia pentru afaceri constituționale, în avizul său din 2 septembrie 2009 
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 
2010, secțiunea III – Comisia2, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reducerea 
creditelor de la subrubrica 3.2 (Cetățenie) în comparație cu 2009,

1. subliniază că emergența unei guvernanțe economice europene și toate măsurile recente 
luate de statele membre ca reacție la criza monedei euro trebuie să fie însoțite de o 
politică de comunicare adecvată pentru a putea câștiga sprijinul cetățenilor, cărora trebuie 
să li se prezinte avantajele unei Europe mai colective;

2. pe lângă aceasta, consideră că noile dispoziții instituționale ale Tratatului de la Lisabona, 
în special înființarea Serviciului european pentru acțiune externă, care ar trebui să aibă un 
impact semnificativ asupra modului în care Uniunea Europeană și statele membre își 
conduc politica externă, trebuie să fie explicate integral cetățenilor;

3. regretă că sumele propuse de Comisie în proiectul său de buget pentru 2011 sunt fie 
scăzute, fie chiar mai mici decât în 2010, tocmai în momentul în care există nevoia unui 
sprijin financiar mai consistent pentru politica de comunicare ce vizează promovarea atât 
a obiectivelor, cât și a beneficiilor aduse de Uniune și care permite în același timp o mai 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0205.
2 Anexat la raportul Comisiei pentru bugete din 13 octombrie 2009 (A7-0038/2009).
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bună înțelegere a structurilor acesteia și a modului în care cetățenii pot influența politicile 
europene;

4. salută, pe de altă parte, nivelul majorării prevăzute în estimarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru 2011 pentru Parlament în ceea ce privește finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor; reamintește importanța partidelor politice europene și a 
fundațiilor în legătură cu informarea cetățenilor cu privire la politicile europene și la 
integrarea europeană.


