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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se zaveda hudih javnofinančnih težav v številnih državah članicah in razume, da se 
morajo odražati tudi v proračunu Unije;

B. ker vztraja, da je treba spoštovati spremembe, ki jih je v proračunski postopek uvedla 
Lizbonska pogodba;

1. poudarja, da je treba za volitve predvideti posebno proračunsko vrstico; poziva, da se v 
predvolilnih kampanjah državljane obvešča o njihovi volilni pravici in opozarja na vpliv 
EU na njihova vsakdanja življenja; poudarja, da je treba to sporočilo posredovati v vseh 
jezikih Unije;

2. ugotavlja, da je bilo leto 2013 evropsko leto državljanov, in poziva k temeljiti oceni 
rezultatov te pobude, osredotočeni na kakovost; 

3. poziva tudi k oceni komunikacijske strategije za volitve 2009;

4. obžaluje, da težave z evropsko državljansko pobudo še niso rešene, in poudarja, da je 
treba v proračunu prednostno predvideti sredstva tako za pobude kot za obveščanje o njih; 
ugotavlja, da so bile logistične težave ogromne in da bi jih bilo treba odpraviti, da bo 
postala evropska državljanska pobuda bolj priljubljena in zaupanja vredna;

5. se zaveda pomena evropskih političnih strank za evropsko demokracijo in vse poskuse, da 
bi delali ekonomske razlike med strankami, obsoja kot nedemokratične;

6. meni, da mora biti odprtost horizontalna ključna beseda vseh institucij EU v 
proračunskem postopku; obžaluje, da še vedno ni bil dosežen dogovor o popolni 
preglednosti;

7. poudarja, da morajo upravni stroški v EU v času varčevanja odražati razmere, v katerih 
živijo evropski državljani; zato se strinja z zmanjšanjem odhodkov za uslužbence EU, ki 
ga je predlagal Svet.


