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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. предвид на големите бюджетни затруднения в много държави членки и 
необходимостта от отразяване на това в бюджета на Съюза;

Б. като настоява върху зачитането на промените, въведени в бюджетната процедура от 
Договора от Лисабон;

1. изтъква необходимостта от конкретен бюджетен ред за изборите; призовава за 
кампания за информиране на гражданите за техните избирателни права, която да 
обърне внимание върху влиянието на ЕС върху ежедневието на гражданите; изтъква 
необходимостта от това, тази комуникационна дейност да се проведе на всички 
езици на Съюза;

2. отбелязва, че 2013 г. е „Европейска година на гражданите”, и изисква точна оценка 
на резултатите от тази инициатива с акцент върху качествените резултати; 

3. изисква оценка на комуникационната стратегия за изборите през 2009 г.;

4. изразява съжаление относно трайните проблеми с европейската гражданска 
инициатива и изтъква необходимостта от отдаване на приоритет в бюджета не само 
на самите инициативи, но и на свързаните с тях комуникационни дейности; 
отбелязва, че логистичните проблеми са били много големи и че те трябва да се 
решат, за да се подобри популярността на тази инициатива и доверието в нея;

5. отчита ролята на европейските политически партии за европейската демокрация и 
осъжда като недемократичен всеки опит за икономическа дискриминация между 
такива партия;

6. счита, че отвореността трябва да е хоризонтална ключова дума в бюджетния процес 
на всички институции на ЕС; изразява съжаление, че все още не е станало възможно 
постигане на споразумение за пълна прозрачност;

7. изтъква, че административните разходи в ЕС във времена на икономическа криза 
трябва да отразяват реалността, в която живеят европейските граждани; във връзка с 
това одобрява предложенията за намаляване на разходите за плащания за 
служителите на ЕС, предложени от Съвета.


