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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че бюджетът на Съюза представлява единствен по рода си 
инструмент за катализиране на инвестициите, който трябва да бъде подсилен във 
време на криза,

Б. като има предвид своите резолюции от 14 март 2012 г. относно общите насоки за 
изготвянето на бюджета за 2013 г. – Раздел III – Комисия1 и от 8 юни 2011 г., 
озаглавена „Инвестиция за бъдещето:  нова многогодишна финансова рамка (МФР) 
за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“2,

1. счита, че 2013 г. би могла да сложи началото на изхода от кризата, както и че сама по
себе си бюджетната политика не би следвало да представлява спирачка пред 
перспективата за подновяване на растежа; ето защо счита, че следващата 
многогодишна финансова рамка 2014 г. - 2020 г. би следвало да предвижда по-добър 
баланс между рестриктивните мерки и мерките, стимулиращи създаването на 
работни места и връщането на работа;

2. подчертава, че 2013 е предизборна година, което изисква засилена европейска 
комуникация, за да бъдат информирани гражданите за изборните си права и за 
ключовите въпроси, които ще се решават на европейските избори; счита , че 
гражданите би следвало също така да имат възможността да осъзнаят ролята на 
Съюза и на вече предприетите от него мерки, както и на мерките, които предстои да 
бъдат взети с оглед преодоляването на кризата;

3. изразява съжаление, че 2013 г. не получи допълнителни средства от бюджета на 
Съюза в качеството си на Европейска година на гражданите и призовава Комисията 
да гарантира ефикасното отчитане на целите на годината при прилагането на 
политиките на Съюза;

4. подчертава, че за да гарантира ефикасното прилагане на европейската гражданска 
инициатива, Комисията и Европейският парламент трябва да предвидят адекватно и 
справедливо финансиране на публичните изслушвания;

5. счита, че политическите партии на европейско равнище и европейските фондации 
трябва да се ползват от достатъчно финансиране, за да изпълняват функцията, 
определена за партиите от договорите, по отношение на изразяването на волята на 
гражданите.

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0077.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.


