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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. ņemot vērā to, ka Savienības budžets ir vienīgais instruments ieguldījumu sekmēšanai un 
tas krīzes periodā būtu jāpalielina,

B. ņemot vērā 2012. gada 14. marta rezolūciju par vispārējām vadlīnijām 2013. gada budžeta 
sagatavošanai, III iedaļa — Komisija1 un 2011. gada 8. jūnija rezolūciju „Ieguldīšana 
nākotnē — jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
integrējošai Eiropai”2,

1. uzskata, ka 2013. gads varētu būt pagrieziena punkts krīzes pārvarēšanā un ka budžeta 
politikai nevajadzētu kavēt izaugsmes atsākšanos; tādēļ uzskata, ka nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam būtu jāparedz līdzsvarotāks ierobežojošu pasākumu un 
to pasākumu sadalījums, ar kuriem veicina darba vietu radīšanu un atgriešanos darba tirgū;

2. uzsver, ka 2013. gads ir pirmsvēlēšanu gads, kurā jāizvērš aktīvāka Eiropas saziņas 
politika nolūkā informēt iedzīvotājus par to vēlēšanu tiesībām un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu nozīmi; uzskata, ka iedzīvotāji būtu jāinformē par Savienības nozīmi un tās jau 
veiktajiem un nākotnē plānotajiem pasākumiem krīzes pārvarēšanai;

3. pauž nožēlu, ka 2013. gada kā Eiropas pilsoņu gada mērķiem nav izdevies rast papildu 
finansējumu no Savienības budžeta, un aicina Komisiju nodrošināt, lai minētā gada mērķi 
tiktu efektīvi ņemti vērā Savienības īstenotajos politikas virzienos;

4. uzsver, ka nolūkā nodrošināt efektīvu Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu Komisijai un 
Parlamentam būtu jāparedz atbilstošs un taisnīgs finansējums sabiedrisku apspriešanu 
organizēšanai;

5. uzskata, ka Eiropas mēroga politiskajām partijām un fondiem būtu jāsaņem pietiekams 
finansējums to funkciju īstenošanai, kas tām paredzētas Līgumos attiecībā uz pilsoņu 
gribas izpausmi.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0077.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.


