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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie představuje jedinečný nástroj pro urychlování investic, 
který by měl v období krize posílen,

B. s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2012 o obecných pokynech pro přípravu 
rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise1 a ze dne 8. června 2011 nazvané Investice 
do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou
a inkluzivní Evropu2,

1. zastává názor, že rok 2013 by mohl být počátkem ukončení krize a rozpočtová politika 
sama o sobě by neměla brzdit možné obnovení růstu; proto se domnívá, že následující 
víceletý finanční rámec na období 2014–2020 by měl nastavit větší rovnováhu mezi 
omezujícími opatřeními a opatřeními, která podporují tvorbu pracovních míst a návrat do 
zaměstnání;

2. zdůrazňuje, že rok 2013 je předvolebním rokem, který vyžaduje posílení evropské 
komunikační strategie, jež musí informovat občany o jejich volebních právech
a o otázkách, které jsou při evropských volbách ve hře; zastává názor, že občané by měli 
rovněž mít možnost uvědomit si úlohu Unie a opatření, která již provedla i ta opatření, 
která ještě musí uskutečnit v boji proti krizi;

3. vyslovuje politování nad tím, že Evropský rok občanů, kterému byl rok 2013 věnován, 
nezískal dodatečné prostředky z rozpočtu Unie a vyzývá Komisi, aby zajistila účinné 
zohlednění cílů tohoto roku v rámci provádění politik Unie;

4. zdůrazňuje, že účinné provádění evropské občanské iniciativy vyžaduje, aby Komise
a Evropský parlament navrhly vhodné a spravedlivé financování veřejných slyšení;

5. domnívá se, že je třeba, aby politické strany na evropské úrovni a evropské nadace měly
k dispozici dostatečné finanční prostředky k plnění úlohy, kterou stranám ukládají 
Smlouvy, co se týče k vyjadřování vůle občanů.

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2012)0077.
2 Přijaté texty, P6_TA(2011)0266.


