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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Man bör beakta hur situationen ser ut för de nationella offentliga finanserna och att 
unionens budget är ett av många viktiga instrument för att katalysera investeringar som 
bör förstärkas i kristider.

1. Europaparlamentet välkomnar att anslagen ökat till politiska partier på europeisk nivå och 
till europeiska politiska stiftelser.

2. Europaparlamentet understryker att 2013 är året före val till Europaparlamentet, vilket 
kräver inrättandet av en särskild budgetpost för att informera medborgarna om deras 
rättigheter i samband med Europaparlamentsvalet, och vad valet innebär.

3. Europaparlamentet beklagar att 2013 som utsetts till Europeiska medborgaråret inte har 
kunnat få extra anslag i unionsbudgeten. Parlamentet anser att i kristider bör EU arbeta för 
att stärka medborgarnas förtroende och sätta medborgarnas bästa i centrum för 
utvecklandet av nya politiska initiativ. 

4. Europaparlamentet beklagar att marginalen för underrubriken Medborgarskap återigen är 
väldigt begränsad jämfört med de övriga underrubrikerna, och att den inte gör det möjligt 
att ge EU tillräckliga medel för att införa nya initiativ eller hantera eventuella oförutsedda 
händelser.

5. Europaparlamentet anser att 2013, i egenskap av året före valet till Europaparlamentet, är 
särskilt viktigt ur kommunikationssynpunkt. Följaktligen bör anslagen till programmet 
Samarbete för kommunikation vara minst lika stora som de var för 2012.

6. Europaparlamentet betonar att kommissionen sedan införandet av det europeiska 
medborgarinitiativet den 1 april 2012 redan har registrerat flera initiativ som möjligen kan 
leda till en utfrågning i Europaparlamentet under 2013. Parlamentet måste se till att 
eventuella utfrågningar får en adekvat finansiering.


