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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 situaci veřejných financí na úrovni členských států a vzhledem k tomu, že 
rozpočet Unie mj. představuje jedinečný nástroj pro zhodnocování investic, který by měl 
být v období krize posílen,

1. s uspokojením přijímá zvýšení prostředků na financování politických stran na evropské 
úrovni a evropských politických nadací;

2. zdůrazňuje, že rok 2013 je předvolebním rokem, který vyžaduje vytvoření zvláštní 
rozpočtové položky s cílem informovat občany o jejich volebních právech a o otázkách, 
které jsou při evropských volbách ve hře;

3. lituje toho, že roku 2013 jako Evropskému roku občanů se nedostalo dalších prostředků z 
rozpočtu Unie; domnívá se, že v době krize by se Unie měla snažit posilovat důvěru 
občanů a měla by učinit občana středem svého zájmu při vytváření nových politik; 

4. lituje skutečnosti, že rozpětí, které je k dispozici v podokruhu Občanství je ve srovnání s 
ostatními podokruhy znovu velmi omezené a neumožňuje dát Unii dostatečné prostředky 
k tomu, aby uváděla v život nové iniciativy nebo aby se vyrovnala s nepředvídanými 
situacemi, které mohou nastat;

5. má za to, že předvolební rok 2013 má zvláštní důležitost z hlediska komunikace, a proto 
by měla být výše prostředků přidělených na program Partnerství pro komunikaci 
přinejmenším stejná jako v roce 2012;

6. zdůrazňuje, že od zavedení evropské občanské iniciativy dne 1. dubna 2012 již Komise 
zaznamenala vícero iniciativ a je možné, že by k nim mohlo v roce 2013 proběhnout v 
Parlamentu slyšení; domnívá se, že Parlament musí počítat s odpovídajícími finančními 
prostředky na případná slyšení.


