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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί μοναδικό εργαλείο 
τόνωσης των επενδύσεων, το οποίο θα πρέπει να ενισχύεται σε περιόδους κρίσης,

B. λαμβάνοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013 - Τμήμα III –
Επιτροπή1 και της 8ης Ιουνίου 2011, με τίτλο "Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς"2,

1. είναι της άποψης ότι το έτος 2013 μπορεί να σημάνει την αρχή της εξόδου από την κρίση 
και ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν χρειάζεται να αναχαιτίσει αναγκαστικά την 
προοπτική μιας ανάκαμψης της ανάπτυξης, θεωρεί ως εκ τούτου ότι το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 - 2020 θα πρέπει να προβλέπει μια πιο ισορροπημένη βάση 
για τα περιοριστικά μέτρα αφενός και για τα μέτρα που προωθούν τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και επιστροφής στην απασχόληση αφετέρου·

2. υπογραμμίζει ότι το 2013 είναι προεκλογικό έτος που καθιστά αναγκαία μια ενισχυμένη 
ευρωπαϊκή επικοινωνία, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα εκλογικά τους 
δικαιώματα και για τα σημαντικά θέματα των ευρωεκλογών· θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της Ένωσης και να 
ενημερωθούν για τις δράσεις που έχει ήδη αναλάβει, καθώς και για εκείνες που θα 
μπορούσαν να αναληφθούν για να αντιμετωπιστεί η κρίση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το έτος 2013, ως Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, 
δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από συμπληρωματικούς πόρους του προϋπολογισμού της 
Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι στόχοι 
του έτους κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης·

4. υπογραμμίζει ότι για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πρωτοβουλίας των 
Ευρωπαίων  πολιτών, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προβλέψουν 
την κατάλληλη και δίκαιη χρηματοδότηση των δημόσιων ακροάσεων·

5. είναι της άποψης ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για να εκπληρώνουν τα 
καθήκοντα που οι συνθήκες αναθέτουν στα κόμματα ως προς την έκφραση της βούλησης 
των πολιτών 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0077.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.


