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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. γνωρίζοντας τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες σε πολλά κράτη μέλη και 
κατανοώντας την ανάγκη να αντικατοπτρίζεται το γεγονός αυτό στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

B. επαναλαμβάνοντας ότι οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβώνας στη 
διαδικασία του προϋπολογισμού πρέπει να γίνουν σεβαστές·

1. τονίζει την ανάγκη για μια ειδική θέση του προϋπολογισμού για τις εκλογές· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα εκλογικά τους 
δικαιώματα, επισημαίνοντας ιδίως τις συνέπειες των αποφάσεων της ΕΕ στην καθημερινή 
τους ζωή· τονίζει την ανάγκη η ενημέρωση αυτή να γίνει σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης·

2. σημειώνει ότι το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» και ζητεί τη διεξοδική 
αξιολόγηση της πρωτοβουλίας αυτής, με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα του έργου· 

3. ζητεί επίσης να αξιολογηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθήθηκε στις εκλογές 
του 2009·

4. εκφράζει τη λύπη του για τα συνεχιζόμενα προβλήματα όσον αφορά την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών και τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα, στον 
προϋπολογισμό, όχι μόνο στις ίδιες τις πρωτοβουλίες αλλά και στην ενημέρωση σχετικά 
με αυτές· σημειώνει ότι τα οργανωτικά προβλήματα είναι τεράστια και θα πρέπει να 
επιλυθούν για να βελτιωθεί η δημοφιλία και η αξιοπιστία των πρωτοβουλιών ευρωπαίων 
πολιτών·

5. αναγνωρίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για την ευρωπαϊκή 
δημοκρατία και καταδικάζει ως αντιδημοκρατική κάθε προσπάθεια οικονομικών 
διακρίσεων μεταξύ των κομμάτων αυτών·

6. είναι της γνώμης ότι η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί μια καθολικά καίρια έννοια στη 
δημοσιονομική διαδικασία όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα δυνατή μια συμφωνία για πλήρη διαφάνεια·

7. τονίζει ότι οι διοικητικές δαπάνες στην ΕΕ, σε καιρούς λιτότητας, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν οι ευρωπαίοι πολίτες· εγκρίνει, 
συνεπώς, τις προτάσεις για τη μείωση των δαπανών για τη μισθοδοσία του προσωπικού 
της ΕΕ, όπως προτείνει το Συμβούλιο.


