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Výbor pre ústavné veci vymenoval za navrhovateľa Gérarda Onesta na schôdzi dňa 27. júla 
2004. 

Výbor posúdil návrh stanoviska na schôdzi dňa 2. septembra 2004. 

Na tejto schôdzi prijal výbor nasledujúce závery pomerom hlasov ... za, hlasy proti ..., zdržali 
sa .../jednomyseľne. 

Hlasovania sa zúčastnili: Jo Leinen (predseda), ... (podpredseda), ... (podpredseda), Gérard 
Onesta (navrhovateľ), ..., ..., ..., ... a ... . 
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KRÁTKE ODÔVODNENIE 

Finančný rok 2005 bude mať po prvý raz rozpočet pokrývajúci 25 členských štátov počas 
celého roka. Preto treba vo všetkých oblastiach politiky vyvinúť veľké úsilie na to, aby sa 
nové členské štáty čo najrýchlejšie integrovali a oboznámili s vnútorným chodom Európskej 
únie, predovšetkým s jej inštitucionálnym usporiadaním a rozhodovacími mechanizmami. 
Okrem toho prijala medzivládna konferencia (MVK) dňa 18. júna 2004 návrh ústavy pre 
Európu. Po konečnej právnej a jazykovej úprave textu sa táto ústava bude musieť prezentovať 
a vysvetliť občanom členských štátov, predovšetkým v rastúcom počte krajín, ktoré vyzvú 
svojich občanov, aby ju schválili v referende. Aj rozprava o budúcom finančnom rámci po 
roku 2006, ktorú Komisia začala vo februári 2004, bude mať vplyv na plynulý pokrok 
rokovaní o rozpočte. 
 
Celková horná hranica platobných finančných prostriedkov v predbežnom návrhu rozpočtu na 
rok 2005 je 114,2 miliardy eur, čo zodpovedá 1,08% HND. Horná hranica vnútorných politík 
(rozpočtová kapitola 3 finančných výhľadov) v nominálnej hodnote vzrastie o 290 miliárd, t.j. 
+3,3% v porovnaní s rozpočtom na rok 2004. Výrazný nárast v porovnaní s rozpočtom na rok 
2004 možno nájsť v jednej z politických oblastí, ktorá je dôležitá pre tento výbor, a tou je 
vzdelávanie a kultúra (+37 miliónov eur). Podľa klasifikácie rozpočtu založeného na 
činnostiach možno rozpočtové položky, ktoré sú pre Výbor pre ústavné vecí zaujímavé, nájsť 
v hlavách 15 (vzdelávanie a kultúra), 16 (tlač a komunikácia) a 25 (koordinácia politiky 
Komisie a právne poradenstvo). 
 
V roku 2005 sa musí urobiť všetko pre to, aby sa občanom únie priblížila dôležitosť otázok, 
ktoré sú v hre v rámci blížiacich sa zmien Európskej únie. V opačnom prípade existuje zjavné 
riziko, že sa prehĺbi rozčarovanie z Európskej únie, ktoré sa prejavilo v mnohých 
prieskumoch zrealizovaných v uplynulých rokoch. Výbor pre ústavné veci sa preto zameria na 
nasledujúce aspekty: 
 
– informačné kancelárie; 
 
– program Prince; 
 
– akčný program Jean Monnet (európska integrácia na univerzitách); 
 
– subvencovanie orgánov aktívnych v ústavnej oblasti, najmä College of Europe (15 02 01 

02), Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii (15 02 01 03), Európsku akadémiu 
práva v Trieri (15 02 01 04), Európskeho inštitútu pre verejnú správu v Maastrichte (15 
02 01 05), združenia Naša Európa, granty pre európske think-tanky a organizácie 
podporujúce myšlienku Európy (15 06 01 03), Dom Jeana Monneta a Dom Roberta 
Schumana (15 06 01 06); 

 
– Internetové vysielanie a archivovanie záznamov z plenárnych schôdzí a ďalších 

dôležitých verejných rokovaní. 
 
Návrh rozpočtu schválený Radou nezmenil sumy navrhované Komisiou v jej predbežnom 
návrhu rozpočtu (PNR) s výnimkou článku 16 05 01 (pozri nižšie). 
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INFORMAČNÉ KANCELÁRIE (16 05 01) 
 
Ako je uvedené vyššie, návrh ústavy pre Európu je potrebné šíriť a vysvetľovať verejnosti, 
najmä v súvislosti s referendami, ktoré sa budú organizovať v najmenej 11 členských štátoch. 
Preto je mimoriadne dôležitá podpora fungovania výmeny informácií. Komisia vo svojom 
PNR určila pre článok 16 05 01 finančné prostriedky vo výške 17,75 milióna eur, čo 
predstavuje nárast o 3,8%. Výbor pre ústavné vecí považuje túto sumu za primeranú. Návrh 
rozpočtu však navrhuje zachovať sumu z roku 2004 vo výške 17,1 miliónov eur. Z hľadiska 
informačných úloh, ktorými sa bude treba zaoberať v roku 2005, je však táto suma 
neprijateľná. 
 
 
PROGRAM PRINCE, ODDIEL „DISKUSIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY“ 
(25 03 02) 
 
Program Prince je informačný program, zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti o 
hlavných politických prioritách Európskej únie, ako je zavedenie eura alebo rozširovanie. 
Komisia vo svojom PNR na rok 2005 vyčlenila pre článok 25 03 02 prostriedky v celkovej 
výške 1,5 milióna eur, kým zodpovedajúca suma pre tento článok v roku 2004 bola 4,5 
milióna eur. Potreba podporiť širokú verejnú rozpravu o budúcnosti Európy je však čoraz 
naliehavejšia najmä v čase, keď s návrhom ústavy pre Európu treba oboznámiť občanov. 
Nízka účasť voličov na posledných európskych voľbách je ďalším dôvodom. Zníženie, ktoré 
navrhuje Komisia, je preto neprijateľné.   
 
Výbor pre ústavné veci z tohto dôvodu navrhuje zvýšiť financovanie článku 25 03 02 
venovaného programu Prince, s cieľom zabezpečiť mu finančné prostriedky potrebné na to, 
aby občania 25 členských štátov boli riadne informovaní o európskom integračnom procese, a 
na podporu verejnej diskusie. Zvýšené financovanie by malo mať formu dodatočných 
finančných prostriedkov vo výške 3,5 milióna eur, čím celkový objem prostriedkov dosiahne 
sumu 5 miliónov eur. Tieto zdroje by sa mali použiť na zvýšenie povedomia verejnosti o 
návrhu Ústavnej zmluvy a na podporu väčšej účasti európskych občanov v diskusii o štruktúre 
budúcej Európskej únie, o štruktúre, ktorú bude väčšina týchto občanov schvaľovať v 
referendách. 
 
 
AKČNÝ ROGRAM JEAN MONNET: EURÓPSKA INTEGRÁCIA NA 
UNIVERZITÁCH (15 02 01 01) 
 
Vytváranie študijných miest v rámci akčného programu Jean Monnet sa v uplynulých rokoch 
dočasne spomalilo vzhľadom na to, že po určitý čas sa všetky finančné prostriedky 
vyčleňovali na vytváranie študijných miest v nových členských štátoch a na univerzitách v 
tretích krajinách. Tento prístup bol úplne primeraný, ale nemal by sa uplatňovať na úkor 
iných zámerov akčného programu v 25 členských štátoch. 
 
Akčný program Jean Monnet je jediný priamy akčný program, ktorého cieľom je šíriť 
myšlienku európskej integrácie na univerzitnej úrovni.  Okrem toho, akademickí pracovníci 
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predstavujú dôležitý článok pri vytváraní verejnej mienky v kontexte diskusie o budúcej 
Európe, ako to zdôrazňuje Vyhlásenie 23 priložené k Zmluve z Nice, ktoré ich označuje za 
kľúčových partnerov v tejto ústavnej diskusii. 
 
Výbor pre ústavné veci preto považuje za potrebné zvýšiť finančné prostriedky v položke 15 
02 01 01 o 2%, ako je to v prípade väčšiny ďalších položiek spadajúcich pod článok 15 02 01. 
Celková suma by tak dosiahla 3, 876 milióna eur. 
 
 
DOTÁCIE SPOLOČENSTVA PRE ORGANIZÁCIE, KTORÉ PRACUJÚ NA 
PRESADZOVANÍ MYŠLIENKY EURÓPY 
 
Prostriedky vyčlenené pod touto položkou sú určené na podporu inštitúcií činných na 
európskej úrovni a na financovanie orgánov a projektov, ktoré sa usilujú o podporu výskumu 
v oblasti európskej integrácie. Niektoré z týchto orgánov sa zameriavajú na témy v ústavnej 
oblasti. 
 
Donedávna boli v rozpočte Komisie dva rozličné druhy rozpočtových položiek: položky v 
časti A rozpočtu pokrývali administratívne výdavky, tie v časti B pokrývali prevádzkové 
výdavky. Po niekoľko rokov sa príspevky priznávali organizácii, venujúcej sa európskym 
záujmom, ročne, na podnet Parlamentu, v rámci časti A rozpočtu, bez právneho základu. 
Príspevky sa vyčleňovali buď vytvorením špecializovaných rozpočtových položiek (napr. pre 
Európsky univerzitný inštitút vo Florencii) alebo „vyčlenením“ - „earmarking“, t. j. 
prevedením súm v rámci danej rozpočtovej položky menovitým príjemcom. Odkedy nástup 
rozpočtovania založeného na činnostiach a nového finančného nariadenia odstránil 
rozlišovanie medzi administratívnymi a prevádzkovými výdavkami v klasickom ponímaní a 
vylúčil možnosť vyčleňovania prostriedkov, Komisia navrhla viacero programov na krytie 
tých rozpočtových položiek, ktoré dovtedy boli bez právneho základu. Tieto návrhy vstúpili 
do platnosti krátko pred júnovými parlamentnými voľbami: Dva z nich obsahujú prílohy 
obsahujúce zoznam menovitých príjemcov, ktorým možno mimoriadne a ako výnimku z 
finančného nariadenia prideliť v rokoch 2004 a 2005 prostriedky bez toho, aby Komisia 
vydala výzvu na predloženie návrhov.  
 
Časť organizácií, ktoré sú predmetom záujmu Výboru pre ústavné veci, spadá pod časť 1 a 3A 
rozhodnutia Rady č. 791/2004 zo dňa 21. apríla 2004 (Ú. v. L 138 zo dňa 30. apríla 2004), 
podporujúceho orgány aktívne na európskej úrovni a vykonávajúce osobitné činnosti v oblasti 
vzdelávania a odbornej výchovy, najmä College of Europe (4,348 milióna eur), Európsky 
univerzitný inštitút vo Florencii (4,776 milióna eur), Európska akadémia práva v Trieri (1,581 
milióna eur), Európsky inštitút pre verejnú správu v Maastrichte (0,839 milióna eur) (všetky 
príloha, akcia 1) a študijné miesta Jean Monnet (príloha, krok 3A). Existuje aj niekoľko iných 
vzdelávacích inštitútov, ktoré spadajú do tejto časti tohto právneho základu (Európske 
medziuniverzitné stredisko pre ľudské práva a demokratizáciu, Európska agentúra pre rozvoj 
vzdelávania osobitných potrieb a Medzinárodné centrum európskeho vzdelávania). Celková 
výška finančných prostriedkov pridelených na toto rozhodnutie je 77 miliónov na obdobie 3 
rokov, pričom 58% - 65% možno použiť na krok 1A. To znamená 14,88 miliónov až 16,88 
miliónov eur ročne. Krok 1A v roku 2004 predstavoval sumu 14,151 miliónov eur. Na rok 
2005 sa navrhuje finančná čiastka 16,116 miliónov. Treba mať na pamäti, že každé zvýšenie 
pre ktorúkoľvek organizáciu ide takmer automaticky na úkor iných organizácií financovaných 
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v rámci tej istej čiastky alebo na úkor rozpočtu tej istej organizácie na rok 2006.  
 
Ďalšie organizácie, ktoré sú predmetom záujmu Výboru pre ústavné veci, spadajú pod 
rozhodnutie 100/2004 zo dňa 26. januára 2004 (Ú. v. L 30 zo dňa 4. februára 2004), akčný 
program na podporu aktívneho európskeho občianstva (občianska účasť), ako napríklad 
združenie Naša Európa (0,612 milióna eur, zvýšenie o 2% v porovnaní s rozpočtom na rok 
2004), granty pre európske think-tanky a organizácie podporujúce myšlienku Európy (2,405 
milióna eur, v porovnaní s rokom 2004 nijaké zvýšenie, pretože podlieha pravidlu postupného 
znižovania), podpora pre Dom Jean Monneta a Dom Roberta Schumana (0,383 milióna eur, 
zvýšenie o 2% v porovnaní s rozpočtom na rok 2004). Toto rozhodnutie má k dispozícii 
finančnú sumu na realizáciu vo výške 72 miliónov eur na obdobie 3 rokov a musí financovať 
množstvo organizácií; zároveň musí kryť, napríklad, platformu Európskych sociálnych 
mimovládnych organizácií, odbory, Európsku radu utečencov a exilantov a partnerstvo miest. 
Každé zvýšenie, ktoré by sa navrhovalo pre ktorúkoľvek organizáciu, by opäť išlo na úkor 
iných organizácií alebo na úkor rozpočtu na rok 2006.  
 
Komisia vo svojom PNR na rok 2005 mierne zvýšila finančné prostriedky vyčlenené pre 
väčšinu týchto orgánov (v zhode s 2% infláciou), predovšetkým tie, ktoré nepodliehajú 
pravidlu postupného znižovania (článok 113 finančného nariadenia), ako stanovujú 
rozhodnutia 791/2004 a 100/2004). Výbor pre ústavné veci vyjadruje spokojnosť s vyšším 
nárastom pre dva orgány, menovite College of Europe (zvýšenie o 50% v porovnaní s rokom 
2004) a Európsky univerzitný inštitút (zvýšenie o 8,5%), takže vyčlenené finančné 
prostriedky pre tieto položky budú v súlade s rastúcim počtom kandidátov a študentov, ktorý 
treba zohľadniť po rozšírení. 
 
Spravodajca v tejto fáze nenavrhuje nijaké zvýšenie nad PNR pre nijakú organizáciu z dôvodu 
finančnej výšky príslušných právnych základov a rozličných zainteresovaných výborov. Rád 
si však vypočuje návrhy ďalších poslancov. 
 
 
INTERNETOVÝ PRENOS A ARCHIVOVANIE ZÁZNAMOV Z PLENÁRNYCH 
SCHÔDZÍ A ĎALŠÍCH DÔLEŽITÝCH VEREJNÝCH ROKOVANÍ 
 
Vysielanie verejných rozpráv a rokovaní inštitúcií Európskej únie na internete treba ešte 
posilniť. Čo sa týka Parlamentu, archivovanie odvysielaných plenárnych schôdzí na 
špeciálnom disku vrátane tlmočenia do všetkých jazykov by mohlo slúžiť ako príťažlivá 
alternatíva k tradičnému vysielaniu „arc - en ciel“ („Dúha“). Predsedníctvo by malo v tomto 
smere podnikať ďalšie kroky. 
 
 
 

ZÁVERY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet ako gestorský výbor, aby do svojho 
návrhu uznesenia začlenil tieto návrhy: 

1. Vzhľadom na politické a ústavné zmeny, na ktoré sa Európska únia musí pripraviť v roku 
2005, treba výrazne podporiť prácu informačných kancelárií, pričom hlavnou úlohou 
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zostáva oboznámenie európskej verejnosti s návrhom ústavy pre Európu, schváleným 
hlavami štátov a predsedami vlád dňa 18. júna 2004; 

 
2. Ústavná diskusia o ďalšom rozvoji Európskej únie bude pokračovať na budúci rok, berúc 

do úvahy inštitucionálnu štruktúru Európy s 25 členskými štátmi a novú úlohu únie vo 
svete. Program Prince, ktorý poskytuje zdroje potrebné na podporu diskusie o týchto 
témach mimo inštitúcií, preto ešte viac získa na význame v porovnaní s minulosťou; 

 
3. Prípravné práce Konventu o budúcnosti Európy na návrhu ústavy, ako aj priebeh 

medzivládnej konferencie výrazne obohatili príspevky akademických pracovníkov a 
think-tankov. Vzhľadom na to, že o významných ústavných otázkach sa bude naďalej 
diskutovať v rámci inštitúcií a v médiách všetkých členských štátov, najmä pred 
referendami o ústave, treba zabezpečiť dostatočné financovanie univerzitných stredísk a 
think-tankov špecializujúcich sa na ústavné otázky; 

 
4. Vyzývame Predsedníctvo, aby podniklo ďalšie kroky v smere archivovania 

odvysielaných plenárnych schôdzí spolu s tlmočením do všetkých jazykov na špeciálnom 
disku ako alternatívu k tradičnému vysielaniu „arc - en ciel“ a v prípade potreby posilnilo 
prostriedky na túto položku v rozpočte Parlamentu. 
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