
 

PA\538647CS.doc  PE 346.931 

CS CS 

EVROPSKÝ PARLAMENT 
2004 2009 

Výbor pro ústavní záležitosti 

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 
 
 

6. srpna 2004 

NÁVRH STANOVISKA 
 Výboru pro ústavní záležitosti 

pro Rozpočtový výbor 

k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005: 
oddíl III, Komise 
(C5-0300/2004 – 2004/2001 (BUD)) 

Navrhovatel: Gérard Onesta 



 

PE 346.931 2/8 PA\538647CS.doc 

CS 

PA_NonLeg 



 

PA\538647CS.doc 3/8 PE 346.931 

 CS 

 POSTUP  

Gérard Onesta byl jmenován navrhovatelem na schůzi Výboru pro ústavní záležitosti dne  
27. července 2004. 

Výbor projednal návrh stanoviska na schůzi dne 2. září 2004. 

Na této schůzi přijal výbor následující závěry ... hlasy proti ..., zdrželi se .../jednomyslně. 

Hlasování se zúčastnili následující poslanci: Jo Leinen (předseda), ... 
místopředsedkyně(místopředseda)), ... (místopředsedkyně(místopředseda)), Gérard Onesta 
(navrhovatel), ..., ..., ..., ... a ... . 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 
 
Rozpočtový rok 2005 bude prvním rozpočtem, který má zahrnout 25 členských států po celý 
rok. Proto je nutné vyvinout ve všech oblastech politiky velké úsilí s cílem přispět k rychlé 
integraci nových členských států a seznámit je s vnitřním chodem Evropské unie, zejména s 
institucionálním systémem a rozhodovacími mechanismy. Mimo jiné přijala Mezivládní 
konference (MVK) dne 18. června 2004 návrh Ústavy pro Evropu. Po provedení závěrečného 
právně-jazykového ověření znění bude muset být Ústava předložena a objasněna občanům 
členských států, zejména ve vzrůstajícím počtu států, které vyzvou své občany, aby Ústavu 
schválili v referendu. 
Také rozprava o budoucím finančním rámci po roce 2006, kterou zahájila v únoru 2004 
Komise, ovlivní hladký průběh jednání o rozpočtu. 
 
 
Celkový strop položek plateb na rok 2005 představuje v předběžném návrhu rozpočtu částku 
114,2 miliard EUR, která odpovídá 1,8 %  HND. Strop pro vnitřní politiky (okruh 3 
finančních výhledů) se nominálně zvyšuje o 290 milionů EUR, tj. o 3,3 % oproti rozpočtu na 
rok 2004. K výrazným zvýšením částek oproti rozpočtu na rok 2004 dochází v jedné z oblastí 
politik důležitých pro tento výbor, tj. výchova a kultura (o 37 milionů EUR). Podle systému 
sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností jsou rozpočtové body, které jsou ve středu 
zájmu Výboru pro ústavní záležitosti, v hlavě 15 (výchova a kultura), v hlavě 16 (tisk a 
komunikace) a v hlavě 25 (koordinace politiky Komise a právní poradenství). 
 
V roce 2005 je třeba vynaložit velké úsilí na objasnění podstaty a významu budoucí 
transformace EU jejím občanům. Jinak hrozí prohloubení deziluze vůči Evropské unii, která 
se již projevila při volbách v minulých letech. Výbor pro ústavní záležitosti se tedy zaměří na 
následující body: 
 
– informační sítě; 
 
– program Prince; 
 
– akční program Jean Monnet (evropská integrace na univerzitách); 
 
– dotace pro subjekty, které jsou aktivní v oblasti ústavních záležitostí, zejména 
 Univerzita College of Europe (15 02 01 02), Evropský univerzitní institut ve Florencii 
 (15 02 01 03), Akademie evropského práva v Trevíru (15 02 01 03), Evropský institut 
 veřejné správy v Maastrichtu (15 02 01 05), sdružení „Naše Evropa“, granty 
 evropským skupinám expertů a organizacím prosazujícím myšlenku Evropy (15 06 01 
 03), podpora domů Jean Monnet a Robert Schuman (15 06 01 06); 
 
– internetový přenos a archivování záznamů z plenárních zasedání a jiných významných 
 veřejných schůzí. 
 
V návrhu rozpočtu přijatém Radou nebyly s výjimkou bodu 16 05 01 (viz níže) změněny 
žádné částky, které ve svém předběžném návrhu rozpočtu (PNR) navrhla Komise. 
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INFORMAČNÍ KANCELÁŘE (16 05 01) 
 
Jak již bylo uvedeno dříve, je třeba, aby byl návrh Ústavy pro Evropu šířen a objasňován 
veřejnosti, zejména s ohledem na referenda, která proběhnou nejméně v 11 členských státech. 
Silná podpora práce informačních sítí je tedy nezbytně nutná. Komise ve svém PNR zapsala 
do bodu rozpočtu 16 05 01 částku 17,75 milionu EUR, což znamená zvýšení o 3,8 %. Výbor 
pro ústavní záležitosti považuje tuto částku za přijatelnou. V návrhu rozpočtu se však 
navrhuje návrat k částce 17,1 milionu uvedené v rozpočtu na rok 2004. 
 
PROGRAM PRINCE, ODDÍL ‚ROZPRAVA O BUDOUCNOSTI EVROPSKÉ UNIE‘ 
(25 03 02) 
 
Program Prince je informační program, jehož cílem je obrátit pozornost veřejnosti k hlavním 
prioritám Evropské unie, jako jsou euro a rozšíření. Ve svém PNR 2005 vyčlenila Komise 
celkovou částku 1,5 milionu EUR pro bod rozpočtu 25 03 02, zatímco částka pro stejný bod  
v rozpočtu na rok 2004 představovala 4,5 milionu EUR. Nutná podpora veřejné debaty o 
budoucnosti Evropy je však mnohem naléhavější v době, kdy se mají občané seznámit  
s návrhem Ústavy Unie. Nízká účast voličů při posledních volbách do EP je dalším 
významným důvodem. Snížení navržené Komisí je tedy nepřijatelné. 
 
Z tohoto důvodu navrhuje Výbor pro ústavní záležitosti zvýšení částky pro financování bodu 
rozpočtu 25 03 02 programu Prince, aby měl program dostatečné finanční prostředky na 
odpovídající průběžné informování občanů 25 členských států o procesu evropské integrace a 
na podporu veřejné rozpravy. Tato zvýšená částka bude mít podobu dodatečných prostředků 
ve výši 3,5 milionu EUR, čímž se celková částka zvýší na 5 milionu EUR. Tyto zdroje by 
měly být použity na zvýšení informovanosti veřejnosti o návrhu Ústavní smlouvy a podporu 
větší účasti evropských občanů v rozpravě o struktuře budoucí Evropské unie. Voliči budou 
vyzváni, aby tuto strukturu schválili v referendu. 
 
 
AKČNÍ PROGRAM JEAN MONNET: EVROPSKÁ INTEGRACE NA 
UNIVERZITÁCH (15 02 01 01) 
 
V minulých letech muselo být zakládání kateder pro akční program Jean Monnet dočasně 
zpomaleno vzhledem k tomu, že všechny položky byly jistou dobu vyčleňovány na zakládání 
kateder v nových členských státech a na univerzitách v třetích zemích. Tento postup byl zcela 
oprávněný, neměl však být uskutečněn na úkor jiných cílů akčního programu v 25 členských 
státech. 
 
Akční program Jean Monnet je jediný přímý akční program, který usiluje o šíření myšlenky 
evropské integrace na univerzitní úrovni. Akademičtí pracovníci jsou navíc významnými 
osobami pro utváření veřejného mínění v souvislosti s rozpravou o budoucnosti Evropy, jak je 
zdůrazněno v prohlášení 23 v příloze Smlouvy z Nice, ve které jsou akademičtí pracovníci 
označení jako klíčoví partneři v rozpravě o Ústavě. 
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Výbor pro ústavní záležitosti tedy považuje za nutné zvýšit položku v bodě rozpočtu 15 02 01 
01 o 2 %, jak je tomu u většiny bodů spadajících pod článek 15 02 01. Celková částka by se 
tedy zvýšila na 3,876 milionu EUR. 
DOTACE SPOLEČENSTVÍ ORGANIZACÍM PROSAZUJÍCÍM MYŠLENKU 
EVROPY 
 
Finanční prostředky uvedené v tomto bodě jsou určeny na podporu institucí, které jsou aktivní 
na evropské úrovni, a na příspěvky na financování subjektů a projektů, které usilují o podporu 
výzkumu v oblasti evropské integrace. Některé tyto orgány se zaměřují na ústavní 
problematiku. 
 
Donedávna obsahoval rozpočet Komise dva druhy rozpočtových položek. Položky v části A 
rozpočtu zahrnovaly správní výdaje, položky v části B pokrývaly provozní výdaje. V průběhu 
několika let byly příspěvky poskytované organizacím, které se věnují evropským zájmům, 
vypláceny ročně, a na podnět Parlamentu, v rámci části A rozpočtu, bez právního základu. 
Příspěvky byly poskytovány buď vytvořením zvláštních rozpočtových položek (např. 
Evropský univerzitní institut ve Florencii), nebo systémem „vyčlenění“ („earmarking“),  
tj. převedením částek do určité rozpočtové položky jmenovitým příjemcům příspěvku. 
Protože zavedení systému ABB – sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností - a nové 
finanční nařízení odstranily rozlišení správních a provozních výdajů v tradičním slova smyslu 
a zrušily možnost vyčlenění prostředků, navrhla Komise několik programů, které mají pokrýt 
rozpočtové položky, kterým chyběl do té doby právní základ. Tyto návrhy vstoupily  
v platnost krátce před červnovými volbami do EP. Dva návrhy obsahovaly přílohy se 
seznamem jmenovitých příjemců příspěvku, kterým by, výjimečně a odchylně od finančního 
nařízení, mohly být v roce 2004 a 2005 příspěvky uděleny, aniž by Komise musela 
zveřejňovat výzvu k podávání návrhů. 
 
Část organizací, které jsou předmětem zájmu Výboru pro ústavní záležitosti, spadá do částí 1 
a 3A rozhodnutí Rady 791/2004 ze dne 21. dubna 2004 (Úř. věst. L 138 ze dne 30. dubna 
2004) o podpoře subjektů aktivních na evropské úrovni a specifických činností v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, zejména univerzita College of Europe (4,348 milionu EUR), 
Evropský univerzitní institut ve Florencii (4,776 milionu EUR), Akademie evropského práva 
v Trevíru (1,581 milionu EUR), Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu (0,839 
milionu EUR) (všechny jmenované subjekty v příloze, akce 1) a katedry Jeana Monneta 
(příloha, akce 3A). Také několik dalších vzdělávacích institucí spadá do této části právního 
základu (Evropské meziuniverzitní středisko pro lidská práva a demokratizaci, Evropská 
agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání a Mezinárodní středisko pro evropskou odbornou 
přípravu). Celkový příděl financí na toto rozhodnutí je 77 milionů na dobu 3 let, z nichž 58 % 
a 65 % lze použít na akci 1A, což je 14,88 milionu a 16,68 milionu EUR ročně. Finance na 
akci 1A se v roce 2004 zvýšily na 14,151 milionu EUR. Pro rok 2005 je navrhována finanční 
částka 16,116 milionu EUR. Je třeba mít na paměti, že každé zvýšení částky pro kteroukoli 
organizaci jde automaticky na úkor jiných organizací, které jsou financovány ze stejné částky, 
nebo na úkor rozpočtu týchž organizací na rok 2006. 
 
Další organizace, které jsou předmětem zájmu Výboru pro ústavní záležitosti, spadají pod 
rozhodnutí 100/2004 ze dne 26. ledna 2004 (Úř. věst. L 30 ze dne 4. února 2004), kterým se 
zavádí akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (účast 
občanů), jako např. sdružení „Naše Evropa“ (0,612 milionu EUR, zvýšení o 2 % oproti 
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rozpočtu na rok 2004), granty evropským skupinám expertů a organizacím prosazujícím 
myšlenku Evropy (1,405 milionu EUR, žádné zvýšení oproti rozpočtu na rok 2004, protože 
podléhá pravidlu postupného snižování), podpora domů Jean Monnet a Robert Schuman 
(0,383 milionu EUR, zvýšení o 2 % oproti rozpočtu na rok 2004). Toto rozhodnutí počítá  
s referenční částkou 72 milionů EUR na dobu 3 let a je určena k financování širokého okruhu 
organizací. Je také určena k financování např. programu evropských sociálních nevládních 
organizací, odborů, Evropské rady pro uprchlíky a exulanty a partnerství měst. Stejně jako  
v předchozím případě jde každé zvýšení částky pro kteroukoli organizaci automaticky na úkor 
jiných organizací nebo na úkor rozpočtu na rok 2006. 
 
Komise ve svém PNR na rok 2005 mírně zvýšila položky vyčleněné na financování většiny 
těchto subjektů (ve shodě s 2 % inflací), zejména těch, které nepodléhají pravidlu  
o postupném snižování (článek 113 finančního nařízení), jak je uvedeno v rozhodnutích 
971/2004 a 100/2004. Výbor pro ústavní záležitosti je spokojen se zvýšením částek pro dva 
subjekty: univerzitu College of Europe (zvýšení o 50 % oproti rozpočtu na rok 2004) a 
Evropský univerzitní institut (zvýšení o 8,5 %). Položky určené pro tyto subjekty tak umožní 
uspokojit požadavky většího počtu uchazečů a studentů po rozšíření. 
 
V tomto bodě procesu zpravodaj nenavrhuje další zvýšení položek v PNR pro žádnou 
organizaci z důvodu omezené finanční výše dotyčných právních základů a různých 
zainteresovaných výborů. Zpravodaj si však rád vyslechne návrhy jiných členů výboru. 
 
 
INTERNETOVÝ PŘENOS A ARCHIVOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Z PLENÁRNÍCH 
ZASEDÁNÍ A DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH SCHŮZÍ 
 
Je třeba dále podporovat internetový přenos veřejných rozprav a setkání, které pořádají a 
instituce Evropské unie. Co se týče Parlamentu, archivování odvysílaných plenárních 
zasedání na zvláštním disku včetně tlumočení do všech jazyků by mohlo být zajímavou 
alternativou tradičního doslovného záznamu „arc-en-ciel“ („Duha“). Žádáme tedy 
předsednictvo, aby učinilo další kroky v tomto směru. 
 
 
 

ZÁVĚRY 
 
Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil následující návrhy: 
 
1. vzhledem k politickým a ústavním změnám, které v roce 2005 bude muset Evropská 
 unie připravit, je nutno velkou měrou podpořit informační kanceláře, jejichž hlavním 
 úkolem je seznámit evropskou veřejnost s návrhem Ústavy pro Evropu přijatým 
 hlavami států a předsedy vlád dne 18. června 2004; 
 
2. rozprava o Ústavě a dalším vývoji Evropské unie bude pokračovat příští rok,  
 s ohledem na institucionální strukturu Evropy s 25 členskými státy a na novou roli 
 Unie ve světě. V této souvislosti získá program Prince ještě větší význam než  



 

PE 346.931 8/8 PA\538647CS.doc 

CS 

 v minulosti, protože poskytuje zdroje nutné k podpoře rozprav o těchto tématech 
 mimo instituce; 
 
3. příprava návrhu Ústavy Konventu o budoucnosti Evropy a jednání Mezivládní 
 konference významně obohatily příspěvky akademických činitelů a skupin expertů. 
 Vzhledem k tomu, že instituce a sdělovací prostředky členských států se budou i 
 nadále věnovat ústavním záležitostem, zejména před referendy o Ústavě, je nutno 
 zajistit dostatečné finanční prostředky pro univerzity a skupiny expertů, které se 
 zaměřují na ústavní záležitosti; 
 
4. vyzýváme předsednictvo, aby učinilo další kroky v oblasti archivování 
 odvysílaných plenárních zasedání včetně tlumočení do všech jazyků na zvláštním 
 disku jako alternativě tradičního doslovného záznamu „arc-en-ciel“ a v případě 
 potřeby také zvýšilo finanční prostředky v tomto bodě rozpočtu Parlamentu. 
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