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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:

A. keďže členské štáty EÚ aj Európska únia museli v dôsledku hospodárskej krízy prijať 
ťažké rozhodnutia a uskutočniť škrty vo vlastných rozpočtoch,

B. keďže zachovanie primeraného financovania má zásadný význam pre efektívnu 
komunikačnú politiku na úrovni Únie a na miestnej úrovni,  

C. keďže nariadenie o iniciatíve občanov, ktoré sa bude vykonávať od 1. apríla 2012, si 
vyžaduje efektívnu komunikačnú politiku a vhodné vykonávacie opatrenia, ktoré musia 
byť primerane financované,

1. víta primeranú výšku rozpočtových prostriedkov pre európske politické strany a nadácie;

2. súhlasí so zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov v riadku „Informácie pre 
médiá“, pretože médiá zohrávajú v komunikačných a informačných činnostiach zásadnú 
úlohu;

3. s poľutovaním konštatuje, že rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 
„Komunikovanie o Európe v partnerstve“, z ktorého sa financujú komunikačné činnosti 
vykonávané v partnerstve medzi Komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi, 
sa neustále znižujú; považuje naopak za potrebné posilniť tento riadok, pretože 
komunikačné opatrenia na úrovni Únie, ktoré vytvárajú synergie s národnými, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, významne zvyšujú dosah šírenia informácií, ktoré sa 
tak dostanú k čo najširšiemu publiku;

4. je si vedomý, že je dôležité zapájať občanov do rozvoja občianskej spoločnosti 
a politického života vrátane európskej perspektívy; zastáva preto názor, že v rozpočtovom 
riadku „Európa pre občanov“ je v záujme riadneho vykonávania tohto programu potrebné 
obnoviť výšku viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2011;

5. vyjadruje plné presvedčenie o tom, že je potrebné vytvoriť nový rozpočtový riadok 
týkajúci sa vykonávania nariadenia o iniciatíve občanov, pretože tento nový nástroj 
participatívnej demokracie si vyžaduje primerané financovanie a zdroje, aby bol účinný.


