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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 skutočnosť, že viaceré členské štáty majú veľké rozpočtové problémy treba 
zohľadniť v rozpočte Únie;

B. keďže treba rešpektovať zmeny zavedené v rozpočtovom postupe Lisabonskou zmluvou;

1. zdôrazňuje, že na voľby treba vytvoriť osobitný rozpočtový riadok; požaduje kampaň na 
informovanie občanov o ich volebných právach, pričom treba upozorniť na vplyv, ktorý 
EÚ má na ich každodenný život;  zdôrazňuje potrebu vypracovať toto oznámenie vo 
všetkých jazykoch Únie;

2. konštatuje, že rok 2013 bol Európskym rokom občanov a požaduje dôkladné 
vyhodnotenie tejto iniciatívy so zameraním na konkrétny výsledok tohto projektu; 

3. požaduje tiež vyhodnotenie komunikačnej stratégie pred voľbami v roku 2009;

4. vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcimi problémami v súvislosti s európskou iniciatívou 
občanov a zdôrazňuje potrebu priority v rozpočte nielen pre samotné iniciatívy, ale aj na 
komunikáciu v súvislosti s nimi; konštatuje, že logistické problémy sú značné a že ich 
treba vyriešiť, aby sa zvýšila popularita a vierohodnosť európskej iniciatívy občanov;

5. uznáva úlohu európskych politických strán pre európsku demokraciu a odsudzuje každý 
pokus o ekonomické znevýhodňovanie jednotlivých strán ako nedemokratický;

6. domnieva sa, že otvorenosť musí byť horizontálnym kľúčovým hľadiskom v rozpočtovom 
procese všetkých inštitúcií EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že stále nebolo možné 
dosiahnuť dohodu o úplnej transparentnosti; 

7. zdôrazňuje, že administratívne výdavky v rámci EÚ musia v čase úsporných opatrení 
zohľadňovať realitu, v ktorej žijú občania EÚ;  preto schvaľuje návrhy na zníženie 
výdavkov v platbách pre zamestnancov EÚ, ako navrhuje Rada.


