
PA\904996PL.doc PE491.232v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2012/2092(BUD)

19.6.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 –
wszystkie sekcje
(2012/2092(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Enrique Guerrero Salom



PE491.232v01-00 2/3 PA\904996PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\904996PL.doc 3/3 PE491.232v01-00

PL

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 sytuację finansów publicznych w państwach członkowskich oraz mając 
na uwadze, że budżet Unii stanowi jeden z kluczowych instrumentów pobudzania 
inwestycji i powinien zostać wzmocniony w czasie kryzysu;

1. przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie środków przyznanych na finansowanie partii 
politycznych na poziomie europejskim i europejskich fundacji politycznych;

2. podkreśla, że rok 2013 jest rokiem przedwyborczym, co wymaga stworzenia specjalnej 
pozycji w budżecie w celu informowania obywateli o ich prawach wyborczych i o stawce 
wyborów europejskich;

3. wyraża ubolewanie, że na rok 2013 jako Europejski Rok Obywateli nie przyznano 
dodatkowych środków z budżetu Unii; uważa, że w czasie kryzysu Unia powinna 
dokładać starań, by zwiększyć zaufanie obywateli i umieścić ich w centrum 
zainteresowania z myślą o opracowywaniu nowych strategii politycznych; 

4. wyraża ubolewanie, że margines dostępny w poddziale Obywatelstwo jest po raz kolejny 
bardzo ograniczony w porównaniu z innymi poddziałami i nie umożliwia wyposażenia 
Unii w środki wystarczające do zaproponowania nowych inicjatyw lub do stawienia czoła 
ewentualnym nieprzewidzianym okolicznościom;

5. uważa, że rok przedwyborczy 2013 ma szczególne znaczenie pod względem komunikacji 
oraz że w związku z tym środki przeznaczone na program Partnerski proces 
komunikowania powinny być utrzymane na co najmniej tym samym poziomie co w 
2012 r.;

6. podkreśla, że od czasu uruchomienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej dnia 1 
kwietnia 2012 r. liczne inicjatywy zostały już zarejestrowane przez Komisję i mogą 
potencjalnie dojść do etapu wysłuchania w Parlamencie w 2013 r.; uważa, że Parlament 
powinien przewidzieć odpowiednie finansowanie ewentualnych wysłuchań.


