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NÁVRHY

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

A. je si vědom značných potíží, které má v souvislosti s rozpočtem mnoho členských států, a 
chápe, že je zapotřebí, aby se tato situace odrazila na rozpočtu Unie;

B. trvá na dodržování změn, které do rozpočtového procesu zanesla Lisabonská smlouva;

1. zdůrazňuje, že je zapotřebí zvláštní rozpočtová položka týkající se voleb; požaduje 
kampaň, jejímž prostřednictvím budou občané informováni o svých volebních právech, 
přičemž se bude pozornost soustředit na vliv EU na každodenní život občanů; zdůrazňuje, 
že tuto informační kampaň je třeba vést ve všech jazycích Unie;

2. podotýká, že rok 2013 byl „Evropským rokem občanů“, a žádá o důsledné vyhodnocení 
výsledků této iniciativy, které se zaměří na kvalifikované výsledky projektu; 

3. žádá také o vyhodnocení komunikační strategie voleb v roce 2009;

4. lituje, že se soustavně objevují problémy v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou, 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby prioritami rozpočtu byly nejen iniciativy samotné, ale také 
informování o nich; konstatuje, že se vyskytly obrovské logistické problémy, které je 
nutné vyřešit, aby se zvýšila popularita a důvěryhodnost evropských občanských iniciativ; 

5. uznává význam evropských politických stran pro evropskou demokracii a považuje 
jakékoliv snahy o ekonomickou diskriminaci některých z nich za nedemokratické;

6. zastává názor, že otevřenost musí být klíčovou zásadou celého rozpočtového procesu ve 
všech orgánech EU; lituje skutečnosti, že stále nebylo možné dosáhnout dohody ohledně 
úplné transparentnosti;

7. zdůrazňuje, že administrativní náklady EU v době provádění úsporných opatření musí 
odrážet realitu, ve které žijí evropští občané; schvaluje proto návrhy na snížení výdajů na 
platby zaměstnancům EU, jak navrhla Rada.


