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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. conștient de dificultățile bugetare majore ale multor state membre și înțelegând necesitatea 
ca bugetul Uniunii să reflecte acest lucru;

B. insistând ca modificările aduse procedurii bugetare prin Tratatul de la Lisabona să fie 
respectate,

1. subliniază necesitatea unei linii bugetare dedicate alegerilor; solicită ca campania să 
informeze cetățenii cu privire la drepturile lor electorale, atrăgând atenția asupra 
impactului UE asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor; subliniază necesitatea de a realiza 
această comunicare în toate limbile Uniunii;

2. constată că 2013 a fost „Anul european al cetățenilor” și solicită o evaluare solidă a 
rezultatului acestei inițiative care să se axeze pe rezultatul concret al proiectului; 

3. solicită, de asemenea, o evaluare a strategiei de comunicare pentru alegerile din 2009;

4. regretă problemele persistente legate de inițiativa cetățenească europeană și subliniază 
nevoia de a acorda prioritate în cadrul bugetului nu numai inițiativelor în sine, ci și 
comunicării lor; constată că problemele logistice au fost imense și că acestea trebuie 
rezolvate pentru a spori popularitatea și credibilitatea inițiativelor cetățenești europene;

5. recunoaște rolul partidelor politice europene pentru democrația europeană și condamnă ca 
nedemocratică orice încercare de a discrimina economic între astfel de partide;

6. consideră că deschiderea trebuie să fie o deviză generală în cadrul procesului bugetar al 
tuturor instituțiilor UE; regretă că nu a fost încă posibil să se ajungă la un acord privind 
transparența deplină;

7. subliniază faptul că costurile administrative din cadrul UE în vremuri de austeritate 
trebuie să reflecte realitatea cu care se confruntă cetățenii europeni; aprobă, prin urmare, 
sugestiile de reducere a cheltuielilor cu personalul UE, în forma propusă de Consiliu.


