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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Unionens budget er et enestående investeringsfremmende instrument, 
der bør styrkes i en kriseperiode;

B. der henviser til sine beslutninger af 14. marts 2012 om generelle retningslinjer for 
udarbejdelse af budgettet for 2013 – Sektion III – Kommissionen1 og af 8. juni 2=11 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, 
bæredygtigt og inklusivt Europa2;

1. er af den opfattelse, at 2013 måske kan blive begyndelsen til enden på krisen, og at 
budgetpolitikken ikke i sig selv må forringe udsigterne til et vækstopsving; mener derfor, 
at der bør være en bedre balance mellem de restriktive foranstaltninger og de 
foranstaltninger, der fremmer jobskabelse og ny beskæftigelse, i den næste flerårige 
finansielle ramme 2014-2020;

2. understreger, at 2013 støder op til et valgår, hvilket kræver øget europæisk 
kommunikation med henblik på at oplyse borgerne om deres valgrettigheder og det, de 
skal tage stilling til ved valget til Europa-Parlamentet; mener også at borgerne bør have 
lejlighed til at blive bevidste om Unionens rolle og de foranstaltninger, den har truffet og 
kan forventes at træffe for at tackle krisen;

3. beklager, at der ikke er blevet afsat supplerende bevillinger på Unionens budget til 2013 
som borgernes Europaår, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at der effektivt bliver 
taget højde for årets mål ved gennemførelsen af Unionens politikker;

4. understreger, at Kommissionen og Europa-Parlamentet bør afsætte tilstrækkelige og 
rimelige midler til de offentlige høringer for at sikre effektiv gennemførelse af det 
europæiske borgerinitiativ;

5. mener, at de europæiske politiske partier og fonde bør tildeles tilstrækkelige midler til at 
varetage den funktion, som traktaterne pålægger dem med hensyn til repræsentation af 
borgernes vilje.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0077.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.


