
PA\897342SV.doc PE486.105v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2012/2016(BUD)

10.4.2012

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor

till budgetutskottet

över förslaget till 2013 års budget – Mandat för trepartsmötet
(2012/2016(BUD))

Föredragande: Enrique Guerrero Salom



PE486.105v01-00 2/3 PA\897342SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\897342SV.doc 3/3 PE486.105v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Unionens budget är ett enastående instrument för att katalysera investeringar som bör 
förstärkas i tider av kris.

B. Man bör beakta Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars 2012 om de allmänna 
riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen1, och av den 
8 juni 2011 med rubriken Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för 
ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla2. 

1. Europaparlamentet tror att 2013 kan visa sig vara början till slutet på krisen och att 
budgetpolitiken i sig inte får bromsa utsikterna till förnyad tillväxt. Nästa fleråriga 
budgetram för 2014–2020 bör alltså skapa en bättre balans mellan åtstramningsåtgärder 
och åtgärder som stimulerar skapandet av arbetstillfällen och låter människor återgå till 
arbete.

2. Europaparlamentet understryker att 2013 är året före val till Europaparlamentet, vilket 
kräver en förstärkt europeisk kommunikation för att informera medborgarna om deras 
rättigheter i samband med Europaparlamentsvalet, och vad valet innebär. Medborgarna 
bör också ges möjlighet att bli medvetna om unionens roll och vilka åtgärder som den har 
vidtagit eller kommer att vidta för att bekämpa krisen.

3. Europaparlamentet beklagar att 2013 som utsetts till Europeiska medborgaråret inte har 
kunnat få extra anslag i unionsbudgeten, och uppmanar kommissionen att se till att målen 
för temaåret beaktas på ett effektivt sätt vid genomförandet av unionens politik.

4. Europaparlamentet understryker att ett effektivt genomförande av initiativet 
Europeiska medborgaråret kräver att kommissionen och parlamentet ser till att offentliga 
utfrågningar får en adekvat och balanserad finansiering.

5. Europaparlamentet anser att europeiska politiska partier och europeiska stiftelser bör få 
tillräcklig finansiering för att kunna spela den roll som fördragen ger dem när det gäller att 
uttrycka medborgarnas vilja.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0077.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.


