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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. so zreteľom na stav verejných financií na úrovni členských štátov a keďže rozpočet Únie 
je okrem iného kľúčovým nástrojom na urýchlenie investícií, ktorý treba v čase krízy 
posilniť;

1. s uspokojením víta zvýšenie prostriedkov vyčlenených na financovanie politických strán 
na európskej úrovni a európskych politických nadácií;

2. zdôrazňuje, že rok 2013 je predvolebný rok, ktorý si vyžaduje vytvorenie osobitného 
rozpočtového riadka s cieľom informovať občanov o ich volebných právach a o otázkach, 
o ktoré ide v európskych voľbách;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že na Európsky rok občanov 2013 nebolo možné 
poskytnúť dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu Únie; domnieva sa, že v čase krízy 
by sa mala Únia snažiť o posilnenie dôvery občanov a postaviť ich do centra pozornosti 
pri tvorbe nových politík; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dostupná rezerva v podokruhu Občianstvo je 
v porovnaní s ostatnými podokruhmi znova veľmi obmedzená a neumožňuje poskytovať 
Únii dostatočné prostriedky na zavedenie nových iniciatív alebo riešenie prípadných 
neočakávaných situácií;

5. domnieva sa, že predvolebný rok 2013 je mimoriadne dôležitý z hľadiska komunikácie, 
a preto by sa mala výška prostriedkov vyčlenených na program Komunikovanie 
v partnerstve aspoň rovnať výške prostriedkov na rok 2012;

6. zdôrazňuje, že od zavedenia európskej iniciatívy občanov 1. apríla 2012 Komisia 
zaregistrovala viacero iniciatív, ktoré môžu potenciálne viesť k vypočutiu v Parlamente 
v roku 2013; domnieva sa, že Parlament musí zabezpečiť primerané financovanie 
prípadných vypočutí.


