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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że rok 2019 będzie rokiem wyborów europejskich i wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z Unii; 

1. z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie o 4,1 % środków na zobowiązania i 

o 2,1 % środków na płatności dla programu Europa dla Obywateli, a także zwiększenie o 

3,7 % środków na zobowiązania i o 24,4 % środków na płatności dla programu „Prawa, 

równość i obywatelstwo” w stosunku do budżetu na 2018 r., gdyż programy te 

przyczyniają się do zwiększenia ogólnego udziału społeczeństwa w polityce Unii oraz do 

skuteczniejszego wykonywania praw wynikających z obywatelstwa Unii;  

2. uważa, że z konstytucyjnego punktu widzenia konieczne jest wzmocnienie instytucji 

unijnych oraz że aby sprostać międzynarodowym wyzwaniom, takim jak m.in. zmiana 

klimatu i imigracja, konieczne jest realne zwiększenie budżetu na 2019 r. w stosunku do 

roku 2018; 

3. apeluje o zwiększenie o 10 % finansowania programu Europa dla Obywateli w świetle 

wyników śródokresowego przeglądu realizacji tego programu1, w którym wspomniano, że 

znaczna liczba projektów, które mogłyby pomóc w zwiększeniu zasięgu tego programu, 

nie mogła otrzymać finansowania; 

4. uważa, że konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków budżetowych na 

poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, przede wszystkim poprzez zarezerwowanie 

środków na sfinansowanie opracowania wspólnego modelu programu nauczania w 

zakresie wychowania obywatelskiego; 

5. przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie o 46 % środków na zobowiązania na europejską 

inicjatywę obywatelską i ubolewa nad zmniejszeniem o 3 %, w porównaniu z poziomem 

w 2018 r., środków na płatności przeznaczonych na ten program; 

6. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie finansowania dla europejskich partii politycznych 

o 35 % w środkach na zobowiązania i na płatności zgodnie z poprawkami 

wprowadzonymi ostatnio przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) 2018/6732 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i 

europejskich fundacji politycznych; 

7. odnotowuje zwiększenie środków na działania komunikacyjne o 5,3 % w środkach na 

zobowiązania i o 2,3 % w środkach na płatności, i wyraża ubolewanie, że wzrost ten nie 

jest bardziej znaczący, zwłaszcza z uwagi na fakt, że rok 2019 jest rokiem wyborów 

europejskich;  

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/673 z dnia 3 maja 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i 

europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 114I z 4.5.2018, s. 1). 
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8. uważa, że europejskie przestrzenie publiczne posiadają niewykorzystany potencjał w 

zakresie informowania obywateli o zagadnieniach będących przedmiotem zainteresowania 

w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz angażowania ich w debatę na 

temat przyszłości Europy; w związku z tym uważa, że sieć europejskich przestrzeni 

publicznych powinna zostać rozszerzona na wszystkie państwa członkowskie; ubolewa, 

że cel ten nie może zostać osiągnięty do wyborów europejskich w 2019 r., ponieważ 

istnieje tylko 18 europejskich przestrzeni publicznych, mimo że zgodnie z 

programowaniem finansowym do końca 2019 r. powinno ich być 21; 

9.  uważa, że konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków w budżecie na rok 2019 na 

programy wspierania i integracji imigrantów i uchodźców, szczególnie w państwach 

granicznych Unii, także w celu zapewnienia pełnego włączenia obu grup do 

społeczeństwa prawa, jakim jest Unia Europejska; 

10. ubolewa, że Komisja stale wykorzystuje środki z istniejących linii budżetowych do 

finansowania nowo utworzonych funduszy, które znajdują się poza budżetem Unii i 

dlatego nie podlegają kontroli parlamentarnej. 
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