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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá navrhované zvýšení finančních prostředků na komunikační činnosti oproti rozpočtu 
na rok 2019 o 1,9 % v prostředcích na závazky a o 2,2 % v prostředcích na platby; měla 
by být pěstována komunikace s občany, aby byla zajištěna široká veřejná debata 
a zapojení občanů do diskuse o budoucnosti Evropy; připomíná přínosy podobných akcí 
umožňujících občanům vyjádřit se, které se již konaly v členských státech EU;

2. vítá proto navrhované zvýšení finančních prostředků v položce „Komunikace akcí na 
úrovni zastoupení Komise a v rámci dialogů s občany a partnerství“ o 8,8 % 
v prostředcích na závazky a o 7,9 % v prostředcích na platby; lituje však postoje Rady, 
která chce prostředky na komunikační činnosti snížit;

3. zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v úsilí o potírání falešných zpráv a dezinformací 
s dostatečnou výší finanční prostředků na tyto činnosti, přičemž musí být zajištěna 
odpovídající interinstitucionální spolupráce; 

4. vítá navrhované zvýšení prostředků na závazky u programu „Evropa pro občany“ 
(rozpočtová položka 18 04 01 01) o 3,1 %, lituje však snížení prostředků na platby 
o 3,8 %; odsuzuje Radu za to, že ve svém postoji snižuje prostředky na závazky na tento 
účel o 4,4 %, a to se zřetelem k tomu, že tento program má klíčovou institucionální 
důležitost pro podporu demokratické Unie; vítá zvýšení prostředků na závazky o 5,3 % 
a prostředků na platby o 21,3 % u programu „Práva, rovnost a občanství“ (rozpočtová 
položka 33 02 01), lituje však toho, že Rada chce snížit prostředky na závazky o 3,5 %; 
vítá skutečnost, že do položky na evropskou občanskou iniciativu (ECI) je přidělena 
speciálně vyčleněná částka;

5. zdůrazňuje, že je nutné poskytnout společnému sekretariátu rejstříku transparentnosti 
dostatečné a vhodné administrativní i finanční prostředky, aby mohl plnit své úkoly, 
neboť plní klíčovou roli při zajištění spravedlivých a transparentních činností zástupců 
zájmových skupin;

6. žádá Komisi, aby předložila potřebné návrhy na financování navrhované konference 
o budoucnosti Evropy; upozorňuje na to, že by tato konference měla být schopna 
pracovat s nezbytnou mírou samostatnosti a se zapojením Evropského parlamentu 
v rovnocenném postavení s ostatními evropskými institucemi; zdůrazňuje navíc, že by 
konference měla umožnit účast a zapojení širokého okruhu občanů včetně mladých lidí;

7. domnívá se, že EU musí budovat mezi občany větší znalosti a důvěru v rozpočet EU 
a jeho přidanou hodnotu tím, že bude pro každý program a nový úkol předkládat 
rozpočtovou analýzu, která ukáže úspory na vnitrostátní úrovni a přidanou hodnotu, 
kterou daná činnost vytváří na úrovni EU; je přesvědčen, že si tím můžeme získat 
podporu občanů EU a členských států, změnit smýšlení o příspěvcích do rozpočtu EU 
a přispět k dalšímu rozvoji projektu evropské integrace.
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