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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2012/2092(BUD)

19.6.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za proračun

o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki
(2012/2092(BUD))

Pripravljavec mnenja: Enrique Guerrero Salom



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju položaja javnih financ v državah članicah in dejstva, da je proračun Unije 
eden od poglavitnih instrumentov za pospeševanje naložb, ki bi ga bilo treba v obdobju 
krize okrepiti;

1. pozdravlja povečanje proračunskih sredstev za financiranje političnih strank na evropski 
ravni in evropskih političnih ustanov;

2. poudarja, da je leto 2013 predvolilno leto, ki zahteva uvedbo posebne proračunske vrstice 
za obveščanje državljanov o njihovih volilnih pravicah in pomenu evropskih volitev;

3. obžaluje, da za leto 2013 kot evropsko leto državljanstva v proračunu Unije niso 
predvidena dodatna sredstva; meni, da bi si morala Unija v obdobju krize prizadevati za 
večje zaupanje državljanov in jih pri oblikovanju novih politik postaviti v središče 
pozornosti; 

4. obžaluje, da je razpoložljiva razlika do zgornje meje v podrazdelku „Državljanstvo“ znova 
precej manjša kot v drugih podrazdelkih in da Uniji ne dopušča, da bi namenila zadostna 
sredstva za nove pobude ali odzivanje na morebitne nepredvidene okoliščine;

5. meni, da je predvolilno leto 2013 posebnega pomena za področje komuniciranja in da bi 
bilo treba zato za program „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi“ nameniti vsaj toliko 
proračunskih sredstev kot v letu 2012;

6. poudarja, da je Komisija od 1. aprila 2012, ko je bila uvedena evropska državljanska 
pobuda, prejela že več pobud, ki jih utegne Evropski parlament obravnavati v letu 2013; 
meni, da bi moral Parlament za te obravnave predvideti zadostna finančna sredstva.


