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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a gazdasági válság miatt mind az uniós tagállamoknak, mind az Európai Uniónak 
nehéz döntéseket kellett meghozniuk és csökkenteniük kellett költségvetéseiket,

B. mivel alapvető fontosságú a hatékony kommunikációs politika megfelelő 
finanszírozásának fenntartása uniós és helyi szinten,

C. mivel a polgári kezdeményezésről szóló, 2012. április 1-jétől alkalmazandó rendelet 
eredményes kommunikációs politikát és megfelelő végrehajtási rendelkezéseket igényel, 
amelyeket megfelelően kell finanszírozni;

1. üdvözli, hogy megfelelő költségvetési előirányzatokat szenteltek az európai politikai 
pártoknak és alapítványoknak;

2. jóváhagyja a „Tájékoztatás a média számára” elnevezésű költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését, mivel a média jelentős szerepet játszik a 
kommunikációs és tájékoztatási tevékenységekben;

3. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok közötti 
partnerség kommunikációs tevékenységeit finanszírozó, a „Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” költségvetési sor előirányzatai folyamatosan csökkennek; ezzel 
szemben szükségesnek tartja e sor megerősítését, mivel a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal való szinergiákat fejlesztő uniós szintű kommunikációs tevékenységek 
jelentősen növelik az információterjesztés hatását, a lehető legszélesebb közönséghez 
jutva el;

4. tudatában van annak, hogy be kell vonni a polgárokat a civil társadalom és a politikai élet 
európai perspektívát is magában foglaló fejlődésébe; ezért úgy véli, hogy az „Európa a 
polgárokért” költségvetési sorban vissza kell állítani a 2011. évi kötelezettségvállalási 
előirányzatokat e program megfelelő végrehajtása érdekében;

5. teljes mértékben meg van győződve arról, hogy új költségvetési sort kell létrehozni a 
polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásához, mivel a részvételi demokrácia 
ezen új eszközének eredményessége megfelelő finanszírozást és forrásokat igényel.


