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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europaparlamentet är medvetet om de stora budgetproblem som många medlemsstater har 
och förstår att detta måste återspeglas i unionens budget.

B. Europaparlamentet insisterar på att de förändringar av budgetförfarandet som infördes 
genom Lissabonfördraget respekteras.

1. Europaparlamentet betonar behovet av en särskild budgetpost för valet. Parlamentet begär 
att kampanjen ska informera medborgarna om deras rösträtt och att det ska framhållas hur 
EU inverkar på medborgarnas dagliga liv. Parlamentet betonar behovet av att denna 
information lämnas på unionens samtliga språk.

2. Europaparlamentet noterar att 2013 är Europaåret för medborgarna och begär en noggrann 
utvärdering av resultatet av detta initiativ med fokus på projektets viktigaste resultat. 

3. Europaparlamentet vill också se en utvärdering av kommunikationsstrategin för valet 
2009.

4. Europaparlamentet beklagar att problemen med EU:s medborgarinitiativ fortsätter och 
betonar att det är nödvändigt att prioritera både själva initiativen och kommunikationen 
om dessa i budgeten. Parlamentet noterar att de logistiska problemen har varit enorma och 
att dessa måste lösas för att öka medborgarinitiativens popularitet och trovärdighet.

5. Europaparlamentet erkänner den roll de europeiska politiska partierna spelar för 
demokratin i Europa och anser att varje försök att ekonomiskt behandla sådana partier 
olika är odemokratiskt.

6. Europaparlamentet anser att öppenhet måste vara ett övergripande nyckelord i alla 
EU-institutioners budgetprocess. Parlamentet beklagar att det ännu inte har varit möjligt 
att nå en överenskommelse om fullständig transparens.

7. Europaparlamentet betonar att i åtstramningstider måste de administrativa kostnaderna i 
EU återspegla den verklighet som de europeiska medborgarna lever i. Parlamentet 
godkänner därför rådets förslag att sänka utgifterna för betalningarna till EU-anställda.


