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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Sąjungos biudžetas – tai unikali priemonė investicijoms skatinti, todėl krizės metu 
ją reikėtų stiprinti,

B. atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. rezoliucijas dėl bendrųjų gairių sudarant 2013 m. 
biudžetą, III skirsnis – Komisija1 ir į 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. 
Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai2,

1. mano, kad 2013 m. galėtų pažymėti išėjimo iš krizės pradžią ir kad biudžeto politika 
neturėtų pati sudaryti kliūčių augimo atgaivinimo perspektyvai; taigi mano, kad naujojoje 
2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje reikėtų numatyti geresnę ribojamųjų 
priemonių ir priemonių, kuriomis skatinamas darbo vietų kūrimas ir grįžimas į darbą, 
pusiausvyrą;

2. pabrėžia, kad 2013 m.– tai metai prieš rinkimus ir šiais metais reikia vykdyti aktyvesnę 
informavimo kampaniją ES lygmeniu, kad Europos piliečiai žinotų savo rinkimų teises ir 
pagrindinius Europos Parlamento rinkimų aspektus; mano, kad piliečiai taip pat turėtų 
turėti galimybę geriau susipažinti su Sąjungos vaidmeniu ir veiksmais, kurių ji ėmėsi ir 
kurių ji galėtų imtis norėdama įveikti krizę; 

3. apgailestauja, kad 2013 m., kurie yra Europos piliečių metai, neįmanoma skirti papildomų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto, ir ragina Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant Sąjungos politiką 
būtų tinkamai atsižvelgta į metų tikslus;

4. pabrėžia, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvą, Komisija ir 
Europos Parlamentas turi numatyti atitinkamą ir nešališką viešųjų klausymų finansavimą;

5. laikosi nuomonės, kad Europos lygmens politinės partijos ir Europos fondai turėtų gauti 
pakankamą finansavimą, kad galėtų atlikti jiems sutartyse numatytas funkcijas reiškiant 
Sąjungos piliečių valią.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0077.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.


