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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât bugetul Uniunii constituie un instrument unic de catalizare a investițiilor care ar 
trebui consolidat în perioade de criză;

B. având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2012 referitoare la orientările generale pentru 
pregătirea bugetului 2013 - secțiunea III - Comisia1 și Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind 
investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii2,

1. consideră că anul 2013 ar putea marca începutul ieșirii din criză și că politica bugetară nu 
ar trebui să frâneze perspectiva unei redresări a creșterii; consideră, prin urmare, că 
următorul cadru financiar multianual 2014-2020 ar trebui să prevadă un raport mai 
echilibrat între măsurile restrictive și măsurile menite să stimuleze crearea de locuri de 
muncă și reintegrarea pe piața muncii;

2. subliniază că 2013 este un an preelectoral, fapt care impune o comunicare europeană mai 
intensă pentru a informa cetățenii cu privire la drepturile lor electorale și la mizele 
alegerilor europene; consideră că cetățenii ar trebui să aibă și posibilitatea de a conștientiza 
rolul Uniunii și acțiunile întreprinse deja de aceasta pentru a face față crizei, precum și 
acțiunile sale probabile în acest scop;

3. regretă că anul 2013, ca An european al cetățenilor, nu a putut beneficia de fonduri 
suplimentare în cadrul bugetului Uniunii și solicită Comisiei să asigure o integrare 
corespunzătoare a obiectivelor anului în cursul punerii în aplicare a politicilor Uniunii;

4. subliniază că, pentru a asigura o punere în aplicare eficace a inițiativei cetățenești 
europene, Comisia și Parlamentul European trebuie să prevadă o finanțare adecvată și 
echitabilă a audierilor publice;

5. consideră că partidele politice de la nivel european și fundațiile europene trebuie să 
beneficieze de o finanțare suficientă pentru îndeplinirea funcției atribuite prin tratate 
partidelor în ceea ce privește exprimarea voinței cetățenilor.

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0077.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.


