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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. bere na vědomí snížení prostředků navrhované Komisí pro okruh 3 o 18,9 % 

v prostředcích na závazky a o 21,7 % v prostředcích na platby ve srovnání s rozpočtem na 

rok 2017, což je stále mírně nad původně plánovanou částkou na tento rok; konstatuje, že 

Komise neponechává v okruhu 3 žádné rozpětí, a navrhuje uvolnit prostředky z nástroje 

pružnosti ve výši 817,1 mil. EUR s cílem zachovat pro rok 2018 dostatečné financování 

v oblasti migrace a bezpečnosti; 

2. zejména vítá navrhované zvýšení prostředků na závazky o 4,2 % a prostředků na platby 

o 8,6 % na program „Evropa pro občany“ a 1,2% nárůst prostředků na závazky na 

program „práva, rovnost a občanství“ ve srovnání s rozpočtem na rok 2017, jelikož tyto 

programy přispívají k posilování celkové účasti občanů na politice Unie a výkonu práv 

vyplývajících z občanství Unie; v této souvislosti se zavazuje, že spolu s Komisí posílí 

strukturální dialog mezi orgány EU a organizacemi zastupujícími evropskou občanskou 

společnost; 

3. bere na vědomí snížení prostředků na závazky na evropskou občanskou iniciativu o 100 

000 EUR a zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečné financování na podporu využívání 

tohoto nástroje, který je pro participativní demokracii velmi důležitý; 

4. bere na vědomí zvýšení financí na komunikační činnost o 0,2 % v prostředcích na závazky 

a o 2,1 % v prostředcích na platby a lituje, že zvýšení prostředků nebylo výraznější, 

zejména s ohledem na význam roku 2018 pro komunikaci s občany při přípravě voleb do 

Evropského parlamentu, jež se budou konat v roce 2019, ale také s ohledem na souvislost 

mezi tímto financováním a zajištěním široké veřejné debaty a zapojení občanů 

a vnitrostátních parlamentů do diskuse o budoucnosti Evropy v reakci na bílou knihu 

Komise, která byla letos prezentována; 

5. vyzývá své předsednictvo a Komisi, aby přiměřeně navýšily zdroje oddělení pro 

transparentnost v rámci Evropského parlamentu i společného sekretariátu rejstříku 

transparentnosti; 

6. lituje skutečnosti, že Komise dlouhodobě využívá finanční prostředky ze stávajících 

rozpočtových položek k financování nově zřízených fondů, které jsou mimo rozpočet 

Unie, a tudíž nepodléhají parlamentní kontrole; 

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí soudržný rozpočtový přístup ve věci poskytování informací 

o významu voleb do Evropského parlamentu; vyzývá proto ke kampani, která by občany 

informovala o úloze Parlamentu jakožto orgánu, který je přímo zastupuje na evropské 

úrovni, jejich volebních právech, evropském rozměru jejich hlasování a souvislosti mezi 

jejich hlasováním a volbou předsedy Komise. 
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