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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že stávající hospodářská krize a krize eura, které zasáhly Evropskou 
unii, podtrhly potřebu ještě sjednocenější Evropy a větší spolupráce mezi členskými státy, 
což si žádá, aby evropští občané projevili silnou podporu evropských orgánů a důvěru
v ně,

B. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 přinesl 
institucionální změny, které činí Unii demokratičtější, jako je například posílení 
pravomocí Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů a zavedení občanské 
iniciativy, což si vyžádá komplexní komunikační politiku vůči občanům, aby mohli 
patřičně využít tohoto nástroje k prosazení svého vlivu, 

C. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 15. června 2010 o mandátu
k třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 20111prohlásil, že „je znepokojen 
nízkou výší prostředků – které se dokonce v některých případech snížily oproti roku 2010 
– věnovaných na programy podporující evropské občanství, komunikaci a informace pro 
sdělovací prostředky“ a že„je přesvědčen, že tyto programy jsou stěžejním prvkem 
formování evropské identity a seznamování občanů EU s evropským projektem“,

D. vzhledem k tomu, že Výbor pro ústavní záležitosti ve svém stanovisku ze dne 2. září 
2009 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III -
Komise2 vyjádřil své obavy nad snížením prostředků v podokruhu 3.2 (Občanství) oproti 
roku 2009, 

1. poukazuje na to, že vznik evropské správy ekonomických záležitostí a všechna opatření, 
která v poslední době přijaly členské státy v reakci na krizi, musí doprovázet patřičná 
komunikační politika s cílem získat podporu občanů, kterým je třeba ukázat výhody, 
které skýtá kolektivnější Evropa;

2. je mimoto přesvědčen, že nová institucionální ustanovení Lisabonské smlouvy musí být 
občanům plně vysvětlena, především pak zřízení Evropské služby pro vnější činnost, 
která by měla mít v dlouhodobém horizontu výrazný dopad na postup Evropské unie
a členských států v oblasti zahraniční politiky;

3. vyjadřuje politování na skutečností, že v době, kdy je třeba posílit finanční podporu pro 
komunikační politiku zaměřenou na cíle a přínosy Unie, která zároveň umožňuje lepší 
pochopení jejích struktur a možností, jak mohou občané ovlivnit politiky Unie, jsou 
částky navrhované Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2011 nízké či dokonce nižší než
v roce 2010;

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2010)0205.
2 Příloha ke zprávě Rozpočtového výboru ze dne 13. října 2009 (A7-0038/2009).
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4. oproti tomu vítá míru zvýšení prostředků na financování politických stran a nadací na 
evropské úrovni v odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2011; připomíná význam, 
který mají evropské politické strany a nadace pro zvýšení informovanosti občanů
o evropských politikách a evropské integraci;


