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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. luând în considerare situația finanțelor publice la nivelul statelor membre și întrucât 
bugetul Uniunii constituie, printre altele, un instrument esențial de catalizare a 
investițiilor, care ar trebui sporite în perioadele de criză,

1. salută cu satisfacție majorarea creditelor alocare finanțării partidelor politice la nivel 
european și a fundațiilor politice europene;

2. subliniază că 2013 este un an preelectoral, fapt ce impune crearea unei linii bugetare 
specifice pentru a-i informa pe cetățeni cu privire la drepturile lor electorale și la mizele 
alegerilor europene;

3. regretă că anul 2013, ca An european al cetățenilor, nu a putut beneficia de fonduri 
suplimentare de la bugetul Uniunii; consideră că, în perioadele de criză, Uniunea ar trebui 
să încerce să sporească încrederea cetățenilor și să îi plaseze în centrul preocupărilor sale 
pentru elaborarea de noi politici; 

4. regretă că marja disponibilă la subrubrica Cetățenie este din nou foarte limitată în 
comparație cu alte subrubrici și nu permite alocarea de mijloace suficiente Uniunii pentru 
a introduce noi inițiative sau pentru a face față eventualelor evenimente neașteptate;

5. consideră că anul preelectoral 2013 prezintă o importanță deosebită în materie de 
comunicare și că, în consecință, creditele alocate programului „Parteneriatul pentru 
comunicare” ar trebui să fie cel puțin identice celor din 2012;

6. subliniază că încă de la punerea în practică a inițiativei privind cetățenia europeană la 1 
aprilie 2012, mai multe inițiative au fost deja înregistrate de Comisie și pot eventual să se 
concretizeze într-o audiere la Parlament în 2013; consideră că Parlamentul trebuie să 
prevadă o finanțare adecvată a eventualelor audieri.


