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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta navrhované zvýšenie prostriedkov na komunikačné činnosti, a to viazaných 
rozpočtových prostriedkov o 1,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 2,2 % v 
porovnaní s rozpočtom na rok 2019; mala by sa podporovať komunikácia s občanmi s 
cieľom zabezpečiť širokú verejnú diskusiu a zapojenie občanov do diskusie o 
budúcnosti Európy; pripomína výhody podobných občianskych konzultácií, ktoré sa už 
uskutočnili v členských štátoch EÚ;

2. preto víta navrhované zvýšenie prostriedkov na financovanie Komunikácie v rámci 
zastúpení Komisie, občianskych dialógov a akcií pod hlavičkou „partnerstva“ o 8,8 % 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 7,9 % v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada zaujala pozíciu zameranú 
na zníženie financovania komunikačných činností;

3. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v úsilí zameranom na boj proti falošným 
správam a dezinformáciám s primeranými úrovňami financovania týchto činností pri 
súčasnom zaistení primeranej medziinštitucionálnej spolupráce; 

4. víta navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,1 %, vyjadruje však 
poľutovanie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov na program „Európa 
pre občanov“ o 3,8 % (rozpočtový riadok: 18 04 01 01); odsudzuje pozíciu Rady znížiť 
viazané rozpočtové prostriedky na tento cieľ o 4,4 % vzhľadom na to, že tento program 
má kľúčový inštitucionálny význam pre posilňovanie demokratickej Únie; víta zvýšenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov o 5,3 % a platobných rozpočtových prostriedkov 
o 21,3 % na program Práva, rovnosť a občianstvo (rozpočtový riadok: 33 02 01), 
vyjadruje však poľutovanie nad pozíciou Rady znížiť viazané rozpočtové prostriedky o 
3,5 %; víta skutočnosť, že na rozpočtový riadok európskej iniciatívy občanov (EIO) je 
pridelená osobitná suma;

5. zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť spoločnému sekretariátu registra transparentnosti 
dostatočné a primerané administratívne a finančné prostriedky na plnenie jeho úloh, 
keďže hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivých a transparentných aktivít 
zástupcov záujmových skupín;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila potrebné návrhy na financovanie navrhovanej 
konferencie o budúcnosti Európy; poukazuje na to, že táto konferencia by mala byť 
schopná fungovať s potrebnou mierou autonómie a so zapojením Európskeho 
parlamentu za rovnakých podmienok ako ostatné európske inštitúcie; ďalej podčiarkuje, 
že konferencia by mala umožniť účasť a zapojenie širokého spektra občanov vrátane 
mladých ľudí;

7. domnieva sa, že je potrebné, aby EÚ posilnila informovanosť a dôveru občanov, pokiaľ 
ide o rozpočet EÚ a jeho pridanú hodnotu, tým, že poskytne rozpočtovú analýzu pre 
každý nový program a novú úlohu z hľadiska úspor dosiahnutých na vnútroštátnej 
úrovni a pridanej hodnoty vytvorenej na úrovni EÚ; domnieva sa, že takto môžeme 
získať podporu občanov EÚ a členských štátov, zmeniť zmýšľanie, pokiaľ ide o 
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príspevky do rozpočtu EÚ, a prispieť k podpore európskeho projektu.
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