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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że budżet Unii stanowi jedyny w swoim rodzaju instrument pobudzenia 
inwestycji, który powinien być wzmocniony w czasie kryzysu,

B. mając na uwadze swoje rezolucje z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ogólnych wytycznych 
dotyczących przygotowania budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja1 i z dnia 8 czerwca
2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) 
na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej2,

1. uważa, że rok 2013 może oznaczać początek wychodzenia z kryzysu i że polityka 
budżetowa nie powinna jako taka być hamulcem dla perspektywy wznowienia wzrostu 
gospodarczego; uznaje w związku z tym, że przyszłe wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014-2020 powinny przewidywać bardziej zrównoważony bilans pomiędzy środkami 
restrykcyjnymi i takimi, które stymulują tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia;

2. podkreśla, że rok 2013 jest rokiem przedwyborczym, który wymaga wzmożonej 
komunikacji w sprawach europejskich w celu informowania obywateli o ich prawach 
wyborczych i o stawce wyborów europejskich; uważa, że obywatelom należy jednocześnie 
dać możliwość uświadomienia sobie roli Unii Europejskiej oraz działań dotychczas przez 
nią podjętych, jak również tych, które można podjąć, aby sprostać kryzysowi;

3. wyraża ubolewanie, że rok 2013 jako Europejski Rok Obywateli nie będzie mógł 
skorzystać z dodatkowych funduszy pochodzących z budżetu Unii i wzywa Komisję, aby 
zapewniła skuteczne uwzględnienie celów tego roku w realizacji polityki Unii;

4. podkreśla, że w celu zapewnienia skutecznego wdrażania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej Komisja i Parlament Europejski powinny przewidzieć odpowiednie
i sprawiedliwe finansowanie wysłuchań publicznych;

5. uważa, że partie polityczne na poziomie europejskim i fundacje europejskie powinny 
korzystać z wystarczającego finansowania, aby spełniać funkcję, którą nadają im traktaty
w zakresie wyrażania woli obywateli.

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0077.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.


