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Vážený pane předsedo,

Výbor pro ústavní záležitosti byl v rámci výše uvedeného postupu požádán o předložení 
stanoviska Vašemu výboru. Protože náš výbor nemohl kvůli epidemii COVID-19 přijmout 
stanovisko běžným postupem, předávám Vám touto cestou priority, které členové našeho 
výboru vyjádřili v návrhu stanoviska a předložených pozměňovacích návrzích. Tento text je 
výsledkem dohody mezi koordinátory písemným postupem. 

Zaprvé si členové výboru přejí poukázat na to, že pokud nemají při jednáních o rozpočtu Unie 
opakovaně vznikat patové situace, je třeba reformovat postupy pro přijímání víceletého 
finanční rámce a změnit systém vlastních zdrojů Unie. Rozpočet Unie by měl mít takovou 
výši, aby bylo možné financovat pravomoci, které Unie má podle Smluv a které se postupem 
času značně rozrostly. Vyžaduje to rychlé zavedení nového systému vlastních zdrojů podle 
článku 311 SFEU, aby Unie měla solidní rozpočet, který se bude soustředit na společný 
evropský zájem a bude schopen řešit výzvy naší doby a přinášet výsledky ve prospěch 
evropských občanů. 

Protože je třeba zajistit široké, aktivní a účinné zapojení občanů, měla by mezi hlavními 
prioritami rozpočtu být účinná komunikace s občany všude v Evropě a konzultace s nimi. 
Zejména rozpočet na rok 2021 by měl obsahovat prostředky nezbytné k uskutečnění 
Konference o budoucnosti Evropy. Tyto prostředky by měly dostatečné k tomu, aby bylo 
možné splnit cíle konference, jak je Evropský parlament formuloval ve svém postoji ke 
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konferenci o budoucnosti Evropy1, včetně zřízení tematických agor občanů a agor mládeže po 
celé trvání procesu. 

Členové výboru zdůrazňují, že jsou zapotřebí prostředky k přiměřenému financování unijních 
programů, činností a iniciativ, které jsou velmi důležité pro posilování participativních 
demokratických procesů v EU, budování důvěry mezi občany a zvyšování jejich 
informovanosti o politikách EU. Tyto programy, činnosti a iniciativy také usilují o rozvoj 
a propagaci evropského občanství, zejména prostřednictvím programu Evropa občanů, 
programu Práva, rovnost a občanství, Evropské občanské iniciativy a dále programů Erasmus 
Plus a Evropský sbor solidarity a rozvojem učebních osnov týkajících se vzdělávání 
o občanství EU. Je nutné zajistit řádnou výši financování, aby byly zajištěny činnosti orgánů 
a institucí EU, jako jsou zastoupení Komise nebo pracovní skupina East StratCom, zaměřené 
na dezinformace a vnější vlivy. Dostatečné zdroje a adekvátní administrativní a finanční 
prostředky k plnění svých úkolů musí mít i společný sekretariát rejstříku transparentnosti. 

Závěrem členové výboru připomínají, že podle Smluv je povinností současných i bývalých 
členských států Evropské unie bezezbytku plnit své rozpočtové závazky. 

Doufám, že Rozpočtový výbor bude moci tyto návrhy vzít v potaz při vypracovávání pokynů 
k rozpočtu na rok 2021.

S pozdravem

Antonio Tajani

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0010  


