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NÁVRHY 

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

usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že rok 2019 bude rokem konání evropských voleb, ale i odchodu 

Spojeného království z Unie; 

1. vítá navrhované zvýšení prostředků na závazky o 4,1 % a prostředků na platby o 2,1 % 

u programu „Evropa pro občany“ a zvýšení prostředků na závazky o 3,7 % a prostředků 

na platby o 24,4 % u programu „Práva, rovnost a občanství“ ve srovnání s rozpočtem na 

rok 2018, jelikož tyto programy přispívají k posilování celkové účasti občanů na politice 

Unie a výkonu práv vyplývajících z občanství Unie;  

2. domnívá se, že je z ústavního hlediska nezbytné posílit orgány Unie a že mezinárodní 

výzvy, které je třeba řešit, jako jsou mimo jiné změna klimatu a přistěhovalectví, vyžadují, 

aby byl rozpočet na rok 2019 v reálných hodnotách vyšší než rozpočet na rok 2018; 

3. žádá 10% zvýšení finančních prostředků na program Evropa pro občany vzhledem 

k výsledkům hodnocení provádění tohoto programu v polovině období1, v nichž se uvádí, 

že nebylo možné financovat velký počet projektů, které by jinak přispěly k tomu, aby měl 

program širší dopad; 

4. domnívá se, že by měly být vyčleněny dodatečné rozpočtové prostředky na zlepšení 

úrovně vědomostí o Evropské unii, a to především – nikoli však pouze – tak, že budou 

vyčleněny zdroje na financování vytvoření společných osnov pro občanskou výchovu; 

5. vítá zvýšení prostředků na závazky pro evropskou občanskou iniciativu o 46 % a lituje 3% 

snížení prostředků na platby u tohoto programu oproti výši těchto prostředků na rok 2018; 

6. vítá zvýšení financování evropských politických stran o 35 % u prostředků na závazky 

i na platby v souladu s nedávno provedenými změnami nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU, Euratom) č. 2018/6732 týkajícího se statusu a financování evropských 

politických stran a evropských politických nadací; 

7. bere na vědomí zvýšení financování komunikačních činností o 5,3 % v prostředcích na 

závazky a o 2,3 % v prostředcích na platby a lituje toho, že toto zvýšení není výraznější, 

zvláště proto, že je rok 2018 rokem konání evropských voleb;  

8. domnívá, že tzv. evropské veřejné prostory stále mají určitý nevyužitý potenciál v tom, že 

by v nich bylo možno poskytovat občanům informace týkající se žhavých témat 

evropských voleb a zapojit je do rozpravy o budoucnosti Evropy; je proto přesvědčen, že 

by měla být síť evropských veřejných prostor rozšířena na všechny členské státy; lituje 

toho, že tohoto cíle se nepodařilo dosáhnout pro evropské volby v roce 2019, protože nyní 

existuje pouhých 18 evropských veřejných prostor, i když podle finančního plánování jich 

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/673 ze dne 3. května 2018, kterým se mění 

nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských 

politických nadací (Úř. věst. L 114I, 4.5.2018, s. 1). 
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do roku 2019 mělo být 21; 

9.  domnívá se, že v rámci rozpočtu na rok 2019 by měly být poskytnuty dodatečné finanční 

prostředky na programy podpory a integrace přistěhovalců a uprchlíků, zejména 

v hraničních státech Unie, a to i v zájmu zajištění jejich úplného začlenění do společenství 

práva, kterým je Evropská unie; 

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

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

Unie, a nepodléhají tudíž parlamentní kontrole. 
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