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JAVASLATOK
Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot,
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:
A. mivel 2019 az európai választások és az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének éve
lesz;
1. üdvözli az Európa a polgárokért program kötelezettségvállalási előirányzatainak 4,1%-os,
kifizetési előirányzatainak pedig 2,1%-os javasolt emelését, valamint a Jogok, egyenlőség
és polgárság program kötelezettségvállalási előirányzatainak 3,7%-os, kifizetési
előirányzatainak 24,4%-os emelését a 2018. évi költségvetéshez képest, mivel ezek a
programok hozzájárulnak az uniós politikában való általános állampolgári részvétel és az
uniós polgárságból származó jogok gyakorlásának erősítéséhez;
2. úgy véli, hogy az uniós intézményeket alkotmányos szempontból meg kell erősíteni, és
hogy a kezelendő transznacionális kihívások – például az éghajlatváltozás és a
bevándorlás – 2019-ben olyan költségvetést igényelnek, amelynek reálértéke magasabb,
mint 2018-ban;
3. felszólít az Európa a polgárokért program finanszírozásának 10%-os növelésére,
tekintettel a program végrehajtásának félidős értékelésére1, amelyben megemlítik, hogy
jelentős számú projekt – amelyek segítettek volna a programnak szélesebb körű hatást
elérni –, nem volt finanszírozható;
4. úgy véli, hogy további költségvetési előirányzatokat kell beállítani az Európai Unióval
kapcsolatos ismeretek szintjének megerősítésére, és különösen – de nem kizárólag – az
állampolgári ismeretek oktatására vonatkozó közös tanterv kidolgozásának
finanszírozására;
5. üdvözli az európai polgári kezdeményezés kötelezettségvállalási előirányzatainak 46%-os
növelését, és sajnálja a program kifizetési előirányzatainak 3%-os csökkentését a 2018-as
szintekhez képest;
6. üdvözli az európai politikai pártok finanszírozásának 35%-os növelését mind a
kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok esetében, ami összhangban áll az
európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és
finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló (EU,
Euratom) 2018/673 európai parlamenti és tanácsi rendelettel2;
7. tudomásul veszi a kommunikációs intézkedések finanszírozásának 5,3%-os növelését a
kötelezettségvállalási előirányzatokban és 2,3%-os növelését a kifizetési
előirányzatokban, és sajnálja, hogy ez a növekedés nem jelentősebb, különösen amiatt,
hogy 2019 az európai parlamenti választások éve;

1

COM(2018)0170.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/673 rendelete (2018. május 3.) az európai politikai
pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom
rendelet módosításáról (HL L 114I., 2018.5.4., 1. o.).
2
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8. úgy véli, hogy az európai közéleti találkozóhelyek kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek
magukban ahhoz, hogy tájékoztatást nyújtsanak a polgároknak az európai választásokon
felmerülő kérdésekről és az Európa jövőjéről folytatott vitában való részvételükről; ezért
úgy véli, hogy az európai közéleti találkozóhelyek hálózatát ki kell terjeszteni valamennyi
tagállamra; sajnálja, hogy ez a célkitűzés nem valósult meg a 2019-es európai parlamenti
választásokra, mivel csak 18 európai közéleti találkozóhely működik annak ellenére, hogy
a pénzügyi programozás szerint 2019-re 21-et kellett volna létrehozni;
9. úgy véli, hogy a 2019. évi költségvetésnek kiegészítő finanszírozást kell biztosítania a
bevándorlók és menekültek – különösen az Unió határországaiban történő – integrációját
előmozdító programokhoz, azzal a céllal, hogy teljes mértékben beilleszkedjenek az
Európai Unió jogrendszerébe;
10. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság továbbra is meglévő költségvetési tételekből
használ fel pénzt olyan újonnan létrehozott támogatások finanszírozására, amelyek kívül
esnek az uniós költségvetésen, ezért nem vonatkozik rájuk a parlamenti ellenőrzés.
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