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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών σε επίπεδο κρατών 
μελών και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί, μεταξύ 
άλλων, μείζον εργαλείο τόνωσης των επενδύσεων, το οποίο θα πρέπει να ενισχύεται σε 
περιόδους κρίσης·

1. χαιρετίζει με ικανοποίηση την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων·

2. υπογραμμίζει ότι το 2013 είναι προεκλογικό έτος που καθιστά αναγκαία μια ειδική 
γραμμή του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα εκλογικά 
τους δικαιώματα και για τα σημαντικά θέματα των ευρωεκλογών·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το έτος 2013, ως Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, 
δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από συμπληρωματικούς πόρους του προϋπολογισμού της 
Ένωσης· κρίνει ότι, σε περίοδο κρίσης, η Ένωση οφείλει να μεριμνά για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών, που θα πρέπει να καταστούν το επίκεντρο των προσπαθειών 
για την ανάπτυξη νέων πολιτικών· 

4. εκφράζει τη λύπη του διότι το διαθέσιμο περιθώριο στο υποκεφάλαιο Ιθαγένεια είναι και 
πάλι εξαιρετικά περιορισμένο σε σύγκριση με τα άλλα υποκεφάλαια και δεν επιτρέπει 
στην Ένωση να αποκτήσει επαρκή μέσα για να καθιερώσει νέες πρωτοβουλίες ή για να 
αντιμετωπίσει ενδεχόμενα απρόοπτα·

5. θεωρεί ότι το προεκλογικό έτος 2013 έχει ιδιαίτερη σημασία από επικοινωνιακής πλευράς 
και ότι, κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που διατίθενται στο πρόγραμμα Επικοινωνία στο 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οι ίδιες με αυτές του 2012·

6. υπογραμμίζει ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 
την 1η Απριλίου 2012, διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη καταγραφεί από την Επιτροπή 
και μπορούν δυνητικώς να καταλήξουν σε ακρόαση στο Κοινοβούλιο το 2013· θεωρεί ότι 
το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβλέψει επαρκή χρηματοδότηση για τις ενδεχόμενες 
ακροάσεις.


