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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. vítá Komisí navrhované zvýšení prostředků v hlavě 3 oproti rozpočtu na rok 2015 o 

9,75 % v prostředcích na závazky a o 17,1 % v prostředcích na platby; konstatuje, že toto 

zvýšení není neočekávané, protože pouze odráží nové potřeby víceletých programů, které 

vstupují do fáze plného provádění; konstatuje, že Komise neponechává v hlavě 3 žádné 

rozpětí pro nepředvídané potřeby a navrhuje využití nástroje pružnosti k získání 

prostředků ve výši 124 milionů EUR s cílem reagovat na současnou azylovou a migrační 

krizi; 

2. vítá zejména navrhované zvýšení u programu „Evropa pro občany“ oproti rozpočtu na rok 

2015 o 4,1 % v prostředcích na závazky a o 30 % v prostředcích na platby, protože tento 

program má zásadní důležitost pro účast občanů na demokratickém procesu v Evropě; 

3. je potěšen dodatečnými finančními prostředky na komunikační opatření, které představují 

zvýšení oproti roku 2015 o 8,9 % v prostředcích na závazky a o 11,28 % v prostředcích na 

platby, protože tato položka zahrnuje opatření, která zahajuje Komise, aby oslovila 

evropské občany, získala jejich důvěru a napomáhala tomu, aby rozuměli politice a 

koncepčním přístupům Unie; 

4. varuje Radu před neopodstatněnými škrty v oblasti občanství a komunikace, protože tyto 

programy mají zásadní důležitost pro navázání vztahu s evropskými občany založeného na 

porozumění a důvěře; 

5. pokládá evropskou občanskou iniciativu (ECI) za ústřední nástroj participativní 

demokracie v EU a považuje za politováníhodné, že se evropští občané stále musí potýkat 

se značnými překážkami při uplatňování svého práva zahájit takovouto iniciativu; trvá na 

tom, aby se zvýšila viditelnost tohoto nástroje tím, že bude mít samostatnou rozpočtovou 

položku v rámci položky programu „Evropa pro občany“ a bude vybaven spolu s 

příslušnou komunikační strategií i dostatečnými finančními prostředky, aby se dařilo plnit 

jeho cíle a byl usnadněn přístup občanů k tomuto cennému nástroji participativní 

demokracie; 

6. trvá na tom, aby v rozpočtu Parlamentu bylo zajištěno dostatečné financování 

komunikačních programů podporujících interakci s občany a jejich informování o 

činnostech Parlamentu a aby byla posílena opatření výměny informací s vnitrostátními 

parlamenty. 
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