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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze ogromne trudności budżetowe w wielu państwach członkowskich oraz 
rozumiejąc potrzebę uwzględnienia tego faktu w budżecie Unii;

B. mając na uwadze konieczność zastosowania się do zmian wprowadzonych do procedury 
budżetowej traktatem lizbońskim;

1. zwraca uwagę na zapotrzebowanie na specjalny budżet na wybory; wzywa do organizacji 
skierowanej do obywateli kampanii informacyjnej dotyczącej ich praw wyborczych i 
zwracającej uwagę na wpływ UE na ich codzienne życie; podkreśla potrzebę 
zakomunikowania tego we wszystkich językach urzędowych Unii;

2. zwraca uwagę, że rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli i domaga się 
szczegółowej oceny wyników tej inicjatywy skupiającej się na kwalifikowanych 
wynikach przedsięwzięcia; 

3. domaga się również oceny strategii komunikacyjnej dotyczącej wyborów w 2009 r.;

4. ubolewa nad dalszymi problemami związanymi z europejską inicjatywą obywatelską i 
podkreśla potrzebę priorytetowego potraktowania w budżecie nie tylko samej inicjatywy, 
ale także dotyczących jej działań komunikacyjnych; zwraca uwagę na ogromne trudności 
logistyczne oraz konieczność ich rozwiązania w celu poprawy popularności i 
wiarygodności europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

5. uznaje znaczenie europejskich partii politycznych dla demokracji europejskiej i uznaje za 
niedemokratyczne wszelkie próby dyskryminacji ekonomicznej tych partii;

6. jest zdania, że otwartość musi być mającym ogólne zastosowanie terminem kluczowym w 
procesie opracowywania budżetów wszystkich instytucji UE; ubolewa, że nadal nie udało 
się osiągnąć porozumienia w sprawie pełnej przejrzystości;

7. podkreśla, że koszty administracyjne wewnątrz UE w czasach oszczędności budżetowych 
muszą odzwierciedlać rzeczywistość, w jakiej żyją obywatele Europy; dlatego też 
zatwierdza propozycje dotyczące obniżenia wydatków na wynagrodzenia urzędników UE 
zaproponowane przez Radę.


