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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. tekintettel arra, hogy az Unió költségvetése egységes eszközt jelent a válság idején 
megerősítendő beruházások ösztönzésére,

B. tekintettel „A 2013. évi költségvetésre vonatkozó általános iránymutatások – III. szakasz –
Bizottság” című, 2012. március 14-i1 és a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret 
(MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i2
állásfoglalásaira,

1. úgy véli, hogy a 2013-as év a válságból való kilábalás kezdetét jelezheti, és hogy a 
költségvetési politika nem jelenthet féket a növekedés újraindulására vonatkozó 
kilátásoknak; következésképpen úgy véli, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretnek nagyobb egyensúlyt kell előirányoznia a megszorító 
intézkedések, illetve a munkahelyteremtést és a munkába való visszaállást ösztönző 
intézkedések között;

2. hangsúlyozza, hogy 2013 a választásokat megelőző év, amely megerősített európai 
kommunikációt igényel a polgárok választójogról és az európai választások tétjéről való 
tájékoztatása érdekében; úgy véli, hogy a polgárok számára azt a lehetőséget is biztosítani 
kellene, hogy megismerjék az Unió szerepét, valamint a válság leküzdésére tett és tervezett 
uniós intézkedéseket;

3. sajnálja, hogy a 2013-as év a polgárok európai éveként nem részesülhetett kiegészítő 
finanszírozásban az Unió költségvetéséből, és felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az év 
célkitűzéseinek hatékony figyelembevételét az uniós politikák végrehajtása során;

4. hangsúlyozza, hogy az európai polgári kezdeményezés hatékony megvalósításához a 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek a nyilvános meghallgatások megfelelő és 
méltányos finanszírozását kell előirányoznia;

5. úgy véli, hogy az európai politikai pártoknak és az európai alapítványoknak elegendő 
finanszírozásban kell részesülniük ahhoz, hogy betölthessék a szerződések által a pártokra 
ruházott feladatokat a polgárok akaratának kifejezése tekintetében.
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