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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид положението на публичните финанси в държавите членки, и като 
има предвид, че бюджетът на Съюза, представлява, наред с другото, основен 
инструмент за катализиране на инвестициите, които следва да бъдат засилени в 
период на криза; 

1. приветства увеличаването на предвидените бюджетни кредити за финансирането на 
политическите партии на европейско равнище и за европейските политически 
фондации; 

2. подчертава, че 2013 е предизборна година, която налага създаването на специален 
бюджетен ред, за да бъдат информирани гражданите за техните избирателни права и 
за залозите на европейските избори; 

3. изразява съжаление, че 2013 в качеството й на Европейка година на гражданите не 
успя да се възползва от допълнително финансиране от бюджета на Съюза; счита, че 
в период на криза Съюзът следва да положи усилия за укрепване на доверието на 
гражданите и за поставянето на гражданите в центъра на съображенията за 
разработването на нови политики; 

4. изразява съжаление, че възможностите за адаптиране в подраздел Гражданство 
отново са твърде ограничени в сравнение с другите подраздели и не позволят 
Съюзът да разполага с достатъчно средства за въвеждането на нови инициативи или 
за справяне с евентуални непредвидени ситуации; 

5. счита, че предизборната 2013 година е от изключителна важност за комуникацията 
и, че следователно, предвидените бюджетни кредити за програмата „Да общуваме 
заедно“ би трябвало да са поне равностойни на тези за 2012 г.;

6. подчертава, че от въвеждането на 1 април 2012 г. на правото на инициатива на 
гражданите на ЕС, няколко инициативи вече бяха регистрирани от Комисията и 
могат евентуално да доведат до изслушване от Парламента през 2013 г.; счита, че 
Парламентът следва да предвиди подходящо финансиране за евентуални 
изслушвания. 


