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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства предложеното увеличение на финансирането за комуникационни 
дейности с 1,9% за бюджетните кредити за поети задължения и с 2,2% за 
бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2019 г.; следва да се 
насърчи комуникацията с гражданите, за да се гарантира широк обществен дебат 
и участие на гражданите в дискусията за бъдещето на Европа; припомня ползите 
от подобни прояви, насочени към консултиране на гражданите, които вече се 
проведоха в държави – членки на ЕС;

2. поради това приветства предложеното увеличение на финансирането за 
комуникация на представителствата на Комисията, диалога с гражданите и 
дейностите по партньорство с 8,8% за бюджетните кредити за поети задължения и 
с 7,9% за бюджетните кредити за плащания; изразява съжаление обаче относно 
позицията на Съвета за намаляване на финансирането за комуникационни 
дейности;

3. подчертава необходимостта от продължаване на усилията за борба с фалшивите 
новини и дезинформацията с подходящи равнища на финансиране за тези 
дейности, като едновременно с това се гарантира подходящо 
междуинституционално сътрудничество; 

4. приветства предложеното увеличение с 3,1% на бюджетните кредити за поети 
задължения, но изразява съжаление във връзка с намаляването с 3,8% на 
бюджетните кредити за плащания за програмата „Европа за гражданите“ 
(бюджетен ред 18 04 01 01); осъжда Съвета за неговата позиция за намаляване с 
4,4% на бюджетните кредити за поети задължения за тази цел, като се има 
предвид, че тази програма е от ключово институционално значение за 
насърчаване на един демократичен Съюз; приветства увеличението с 5,3% на 
бюджетните кредити за поети задължения и с 21,3% на бюджетните кредити за 
плащания за програмата „Права, равенство и гражданство“ (бюджетен 
ред 33 02 01), но изразява съжаление относно позицията на Съвета за намаляване 
с 3,5% на бюджетните кредити за поети задължения; приветства факта, че за 
бюджетния ред за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е разпределена 
специална сума;

5. подчертава необходимостта от предоставяне на съвместния секретариат на 
регистъра за прозрачност на достатъчни и подходящи административни и 
финансови средства, за да може той да изпълнява своите задачи с оглед на 
решаващата му роля за гарантирането на почтеност и прозрачност в дейността на 
представителите на интереси;

6. призовава Комисията да направи необходимите предложения за финансиране на 
предложената конференция за бъдещето на Европа; изтъква, че конференцията 
следва да може да работи с необходимата степен на автономност и с участието на 
Европейския парламент на равни начала с другите европейски институции; също 



PE639.807v02-00 4/6 AD\1187886BG.docx

BG

така подчертава, че конференцията следва да даде възможност за участие и 
ангажиране на широк кръг от граждани, включително млади хора;

7. счита, че ЕС трябва да изгради повече знания и доверие на гражданите по 
отношение на бюджета на ЕС и неговата добавена стойност, като предоставя 
бюджетен анализ за всяка нова програма и нова задача от гледна точка на 
икономията на средства на национално равнище и на добавената стойност, 
генерирана на равнището на ЕС; счита, че по този начин можем да спечелим 
подкрепата на гражданите на ЕС и на държавите членки, да променим нагласата 
към вноските в бюджета на ЕС и да допринесем за напредъка на европейския 
проект.
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