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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w wyniku kryzysu gospodarczego zarówno państwa członkowskie 
UE, jak i Unia Europejska musiały podejmować trudne decyzje i dokonywać cięć 
budżetowych,

B. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie odpowiednich środków 
finansowych przeznaczanych na skuteczną politykę komunikacyjną na szczeblu unijnym i 
lokalnym,

C. mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej, które zacznie 
obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2012 r., wymaga efektywnej polityki komunikacyjnej i 
odpowiednich rozwiązań wdrożeniowych, z którymi wiąże się z kolei konieczność 
nakładu odpowiednich środków finansowych,

1. z zadowoleniem przyjmuje przeznaczenie odpowiednich środków budżetowych na 
działalność partii politycznych i fundacji;

2. zatwierdza wzrost środków na zobowiązania budżetowe zapisane pod pozycją 
„Informacja przeznaczona dla mediów”, ponieważ media odgrywają kluczową rolę w 
działaniach w zakresie komunikacji i informacji;

3. z żalem stwierdza, że stale zmniejszają się środki na linię budżetową „Partnerski proces 
komunikowania na temat Europy”, która zapewnia fundusze na wspólne działania 
Komisji, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich; przeciwnie, uważa za 
konieczne wzmocnienie tej linii, ponieważ działania komunikacyjne na szczeblu unijnym 
pozwalające na rozwijanie współpracy pomiędzy organami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym znacznie zwiększają skuteczność rozpowszechnianej informacji, 
a tym samym dociera ona do jak największej liczby osób;

4. jest świadomy jak duże znaczenie ma włączenie obywateli w proces rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i w działania polityczne, również w perspektywie 
europejskiej; zatem uważa, że konieczne jest przywrócenie środków na zobowiązania z 
2011 r. dla linii budżetowej „Europa dla obywateli” w celu prawidłowego wdrożenia tego 
programu;

5. jest w pełni przekonany o konieczności stworzenia nowej linii budżetowej w celu 
wdrożenia rozporządzenia dotyczącego inicjatywy obywatelskiej, gdyż aby ten nowy 
instrument demokracji bezpośredniej był skuteczny, wymagane są odpowiednie środki 
finansowe i zasoby.


