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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 tomu, že mnoho členských států čelí závažným rozpočtovým problémům a že 
je třeba, aby rozpočet Unie tuto skutečnost zohlednil;

B. vzhledem k tomu, že musí být respektovány změny, které do rozpočtového procesu 
přinesla Lisabonská smlouva;

1. zdůrazňuje, že rok 2014 je rokem voleb, což vyžaduje, aby byl k poskytování informací
o evropských volbách uplatňován ucelený rozpočtový přístup; požaduje kampaň, jejímž 
prostřednictvím budou občané informováni o svých volebních právech, o vlivu Unie na 
jejich každodenní život a o roli Evropského parlamentu jako instituce a která bude 
poskytována ve všech jazycích Unie;

2. žádá o vyhodnocení komunikační strategie před volbami v roce 2009 a zdůrazňuje, že je 
třeba provést podobné vyhodnocení i v případě voleb v roce 2014;

3. konstatuje, že rok 2013 je Evropským rokem občanů a žádá, aby byly prostředky
z rozpočtu na rok 2014 rovněž využity na důkladné vyhodnocení této iniciativy;

4. vyjadřuje politování na přetrvávajícími problémy, které doprovázejí iniciativu Evropského 
roku občanů, a zdůrazňuje, že je třeba, aby prioritou rozpočtu byly nejen samotné 
iniciativy, ale také opatření spojená s komunikací o těchto iniciativách; konstatuje, že se 
vyskytly obrovské logistické problémy, které je nutné vyřešit, aby se zvýšila popularita
a důvěryhodnost iniciativy Evropského roku občanů;

5. domnívá se, že otevřenost musí být horizontálním klíčovým slovem v rozpočtovém 
procesu všech orgánů a institucí EU; lituje toho, že se stále ještě nepodařilo dosáhnout 
dohody na plné transparentnosti.


