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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predlog, da se za komuniciranje namenijo višja sredstva kot v proračunu za 
leto 2019, in sicer da se sredstva za prevzem obveznosti povečajo za 1,9 %, sredstva za 
plačila pa za 2,2 %; meni namreč, da je treba spodbuditi komunikacijo z državljani, saj 
bo tako mogoče zagotoviti obsežno javno razpravo in udeležbo državljanov pri 
pogovorih o prihodnosti Evrope; spominja na koristi podobnih posvetov z državljani ob 
dogodkih v državah članicah EU;

2. zato pozdravlja predlagano povečanje sredstev za komuniciranje v predstavništvih 
Komisije, dialoge z državljani in ukrepe partnerstva za 8,8 % v sredstvih za prevzem 
obveznosti in za 7,9 % v sredstvih za plačila; obžaluje pa, da namerava Svet zmanjšati 
sredstva za komunikacijske dejavnosti;

3. poudarja, da se je treba še naprej boriti proti lažnim novicam in dezinformacijam in da 
je treba te dejavnosti tudi ustrezno financirati, obenem pa skrbeti za ustrezno 
medinstitucionalno sodelovanje; 

4. pozdravlja predlagano 3,1-odstotno povečanje sredstev za prevzem obveznosti za 
program Evropa za državljane, obžaluje pa 3,8-odstotno zmanjšanje sredstev za plačila 
(proračunska vrstica: 18 04 01 01);  obžaluje, da Svet predlaga 4,4-odstotno zmanjšanje 
sredstev za prevzem obveznosti za ta cilj, saj gre za institucionalno pomemben program 
za spodbujanje demokratične Unije; pozdravlja 5,3-odstotno povečanje sredstev za 
prevzem obveznosti in 21,3-odstotno povečanje sredstev za plačila za program Pravice, 
enakost in državljanstvo (proračunska vrstica: 33 02 01), obžaluje pa, da namerava Svet 
sredstva za prevzem obveznosti zmanjšati za 3,5 %;  pozdravlja dejstvo, da je za 
evropsko državljansko pobudo predviden poseben znesek v proračunski vrstici;

5. poudarja, da je treba sekretariatu skupnega registra za preglednost nameniti zadostne in 
ustrezne upravne in finančne vire, da bo lahko opravljal svoje naloge, saj ima 
pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so dejavnosti zastopnikov interesov poštene in 
pregledne;

6. poziva Komisijo, naj pripravi potrebne predloge za financiranje predlagane konference 
o prihodnosti Evrope; poudarja, da bi morala biti konferenca sposobna delovati s 
potrebno stopnjo samostojnosti, Evropski parlament pa bi moral pri tem sodelovati pod 
enakimi pogoji kot druge evropske institucije;  poudarja tudi, da bi morala konferenca 
dopuščati udeležbo in omogočati sodelovanje številnih državljanov, vključno z 
mladimi;

7. meni, da mora EU med državljani izboljšati poznavanje proračuna EU ter dodane 
vrednosti, ki jo prinaša, prav tako pa povečati zaupanje vanju, pri tem pa za vse nove 
programe in naloge pripraviti proračunsko analizo v smislu doseženih prihrankov na 
nacionalni ravni in ustvarjene dodane vrednosti na ravni EU; meni, da bi bilo mogoče 
na ta način pridobiti podporo državljanov in držav članic, spremeniti miselnost v zvezi s 
prispevki v proračun EU ter prispevati k nadaljevanju evropskega projekta.
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