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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Den ekonomiska krisen har tvingat såväl EU:s medlemsländer som Europeiska unionen att 
fatta svåra beslut och skära ned sina budgetar.

B. Det är av yttersta vikt att man upprätthåller den finansiering som krävs för en effektiv 
kommunikationspolitik på EU-nivå och på lokal nivå.

C. Förordningen om medborgarinitiativet, som ska tillämpas från och med den 1 april 2012, 
förutsätter en ändamålsenlig och effektiv kommunikationspolitik och lämpliga 
genomförandebestämmelser som måste få tillräcklig finansiering.

1. Europaparlamentet välkomnar de välavvägda budgetanslagen för europeiska politiska 
partier och stiftelser.

2. Europaparlamentet godkänner de ökade budgetåtagandena för posten ”Information till 
medierna”, eftersom medierna spelar en betydelsefull roll i kommunikations- och 
informationsverksamheten.

3. Europaparlamentet beklagar att anslagen till budgetposten ”Samarbete för kommunikation 
om Europa” som finansierar kommunikationsverksamhet i samarbete mellan 
kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna, ständigt har minskat. Denna 
budgetpost borde i stället förstärkas, eftersom kommunikationsaktiviteter på EU-nivå som 
utvecklar synergier med nationella, regionala och lokala myndigheter kraftigt förstärker 
informationsspridningens inverkan, så att bredast möjliga publik nås.

4. Europaparlamentet är medvetet om hur viktigt det är att allmänheten involveras i 
utvecklingen av det civila samhället och det politiska livet med ett europeiskt perspektiv. 
Parlamentet anser därför att man måste återinföra 2011 års åtagandebemyndiganden för 
budgetposten ”Europa för medborgarna” för att detta program ska kunna genomföras 
korrekt.

5. Europaparlamentet är fullständigt övertygat om att man måste inrätta en ny budgetpost för 
att genomföra förordningen om medborgarinitiativet, eftersom detta nya instrument för 
deltagandedemokrati kräver lämplig finansiering och resurstilldelning om det ska bli 
effektivt.


