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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že rozpočtový proces na rok 2015 se kvůli volební pauze vyznačuje určitými 

zvláštnostmi: zvolením nového Parlamentu se podstatně změní složení jednoho 

z rozpočtových orgánů1; Komise, která návrh rozpočtu vypracovala, ukončuje svou 

činnost a rozpočtový proces bude s velkou pravděpodobností ukončen až během 

funkčního období nové Komise; 

2. zdůrazňuje, že rozpočtový proces se navíc značně opozdil, protože Komise návrh rozpočtu 

předložila až 11. června 2014, a Rada – poté, co 15. července 2014 dosáhla dohody na 

úrovni COREPERu – své stanovisko formálně přijme písemným postupem až na začátku 

září 2014; 

3. vyjadřuje politování nad tím, že tak zásadní politické rozhodnutí, jako je přijetí postoje 

Rady k návrhu rozpočtu na rok 2015, bude přijato písemným postupem; domnívá se, že 

tento postup odporuje zásadám transparentnosti a otevřenosti, které musí doprovázet 

rozpočtová rozhodnutí všech orgánů EU; 

4. bere na vědomí, že Rada provedla další škrty v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) poté, co 

již v návrhu rozpočtu byly prostředky na závazky sníženy o 1,9 % oproti roku 2014 

(z 2 171,998 milionu EUR v roce 2014 na 2 130,721 milionu EUR v návrhu rozpočtu na 

rok 2015); to znamená, že v postoji Rady by prostředky na závazky v okruhu 3 byly oproti 

rozpočtu na rok 2014 sníženy o 3,3 %; připomíná, že Komise ponechala v okruhu 3 

rozpětí ve výši 115,3 milionu EUR; konstatuje, že Komisí navržené 12,2% zvýšení 

prostředků na platby v okruhu 3 Rada snížila na 10,5 %;  

5. je si vědom toho, že navzdory několika nesmělým náznakům oživení evropského 

hospodářství, které byly zaznamenány v letošním roce, mnohé členské státy stále usilují 

o naléhavě nutnou konsolidaci svých rozpočtů, což ztěžuje investice do projektů, které by 

mohly povzbudit oživení; domnívá se tedy, že evropské finanční prostředky budou v roce 

2015 velmi důležité, aby se tyto problémy vyvážily; přirozeně se domnívá, že je také 

velmi důležité poskytnout náležité financování na projekty, které se přímo týkají občanů 

a které mají v Evropě zkvalitnit veřejnou diskusi; 

6. zdůrazňuje, že nízká účast na posledních evropských volbách dokládá, že během celého 

volebního období, a nikoli jen před blížícími se evropskými volbami, je nutné investovat 

do kampaní, v nichž budou občané informováni o tom, jak Unie ovlivňuje jejich 

každodenní život a jaká úloha v Unii připadá Evropskému parlamentu; domnívá se, že je 

nezbytně nutné zhodnotit nedávnou komunikační kampaň Parlamentu; 

7. zastává názor, že při hodnocení projektů v oblasti komunikace není vždy snadné prokázat 

                                                 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2014 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 

2015 – oddíl III – Komise (P7_TA(2014)0247) a usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2014 

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2015 (P7_TA(2014)0450).  
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jejich účinnost, zejména proto, že k jejímu posouzení nejsou k dispozici dohodnutá nebo 

vhodná měřítka; 

8. je přesvědčen o významu nástrojů participativní demokracie pro občany, jak stanoví 

Lisabonská smlouva; v této souvislosti vyjadřuje politování nad obtížemi, které jsou 

spojeny s realizací evropské občanské iniciativy, a zdůrazňuje, že má-li se zvýšit 

viditelnost a důvěryhodnost této iniciativy, je nutné poskytnout adekvátní financování 

nejen na vlastní činnosti, ale i na šíření informací o nich; zdůrazňuje, že toto financování 

je – v souladu se smlouvami – nezávislé na předmětu evropské občanské iniciativy a že 

všem způsobilým evropským občanským iniciativám se dostává rovného zacházení bez 

ohledu na jejich obsah; 

9. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí adekvátní finanční prostředky na různé nástroje e-

demokracie, aby se používáním informačních a komunikačních technologií zintenzivnil 

participativní demokratický proces; 

10. domnívá se, že s ohledem na vstup nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu 

a financování evropských politických stran a evropských politických nadací v platnost je 

zapotřebí náležité a spravedlivé financování, aby bylo možné toto nařízení účinně 

uplatňovat; 

11. žádá, aby byly rozpočtové položky týkající se infrastruktury a výdajů Evropského 

parlamentu a dalších rozpočtových bodů, které souvisejí s pracovními místy Parlamentu, 

rozděleny tak, aby zohledňovaly místo, kde výdaje vznikají (Brusel, Lucemburk 

a Štrasburk); 

12. všímá si snížení nákladů na vztahy mezi orgány EU a vnitrostátními parlamenty 

a vyjadřuje politování nad tím, že se neusiluje více o to, aby se ze zapojení vnitrostátních 

zákonodárných sborů učinila priorita.  
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