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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, ca rezultat al crizei economice, atât statele membre ale UE, cât și Uniunea 
Europeană au fost nevoite să ia decizii dificile și să efectueze reduceri ale bugetelor 
proprii;

B. întrucât este esențial să fie menținută o finanțare corespunzătoare pentru urmărirea unei 
politici eficace de comunicare, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel local;

C. întrucât Regulamentul privind inițiativa cetățenească, care va fi pus în aplicare începând 
cu 1 aprilie 2012, necesită o politică eficace de comunicare, precum și mecanisme 
corespunzătoare de punere în aplicare, care trebuie finanțate în mod adecvat,

1. salută creditele bugetare adecvate alocate pentru partidele și fundațiile politice europene;

2. aprobă majorarea creditelor de angajament pentru linia „Informații pentru media”, întrucât 
mass-media joacă un rol major în activitățile de comunicare și de informare;

3. ia act cu regret de diminuarea constantă a creditelor alocate liniei bugetare „Parteneriatul 
pentru comunicarea privind Europa”, de la care sunt finanțate activitățile de comunicare 
desfășurate în parteneriat de către Comisie, Parlamentul European și statele membre; 
consideră, dimpotrivă, că această linie trebuie consolidată, deoarece operațiunile de 
comunicare de la nivelul Uniunii care dezvoltă sinergii cu autoritățile naționale, regionale 
și locale măresc în mod semnificativ impactul difuzării informațiilor, care ajung astfel la 
cel mai larg public posibil;

4. este conștient de importanța implicării cetățenilor în dezvoltarea societății civile și a vieții 
politice care să includă o perspectivă europeană; prin urmare, consideră că este necesar să 
fie reinstituite creditele de angajament din 2011 pentru linia bugetară „Europa pentru 
cetățeni” în vederea asigurării unei puneri în aplicare corespunzătoare a acestui program;

5. este pe deplin convins de necesitatea de a crea o nouă linie bugetară pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească, întrucât eficacitatea acestui nou 
instrument de democrație participativă este condiționată de existența unei finanțări și a 
unor resurse adecvate.


