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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 rozpočet Únie je jedinečným nástrojom na urýchlenie investícií, ktoré treba v čase 
krízy posilniť;

B. so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2012 o všeobecných usmerneniach pre 
prípravu rozpočtu na rok 2013 – oddiel III – Komisia1 a z 8. júna 2011 o investovaní do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu2,

1. domnieva sa, že rok 2013 môže byť začiatkom konca krízy a že rozpočtová politika by 
sama osebe nemala byť prekážkou vyhliadok na obnovenie rastu; preto sa domnieva, že 
v budúcom viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 by sa mala stanoviť lepšia 
rovnováha medzi reštriktívnymi opatreniami a opatreniami, ktoré stimulujú tvorbu 
pracovných miest a návrat do zamestnania;

2. zdôrazňuje, že rok 2013 je predvolebný rok, ktorý si vyžaduje posilnenie európskej 
komunikácie s cieľom informovať občanov o ich volebných právach a o otázkach, o ktoré 
ide v európskych voľbách; domnieva sa, že občania by tiež mali mať možnosť oboznámiť 
sa s úlohou Únie a opatreniami, ktoré už prijala a ktoré by ešte mohla prijať s cieľom 
riešiť krízu;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že na Európsky rok občanov, ktorému bol venovaný rok 
2013, neboli k dispozícii dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu Únie, a žiada 
Komisiu, aby zabezpečila účinné zohľadnenie cieľov európskeho roka vo vykonávaní 
politík Únie;

4. zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinného vykonávania európskej iniciatívy občanov musia 
Komisia a Parlament zaistiť primerané a spravodlivé financovanie verejných vypočutí;

5. domnieva sa, že politické strany na európskej úrovni a európske nadácie by mali dostať 
dostatočné finančné prostriedky na plnenie funkcie, ktorú stranám prisudzujú zmluvy, 
pokiaľ ide o vyjadrenie vôle občanov.

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0077.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.


