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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens foreslåede forhøjelse af midlerne til 
kommunikationstiltag med 1,9 % i forpligtelsesbevillinger og 2,2 % i 
betalingsbevillinger i forhold til 2019-budgettet; mener, at kommunikationen med 
borgerne bør fremmes for at sikre en bred offentlig debat og inddragelse af borgerne i 
drøftelserne om Europas fremtid; minder om de fordele, der er påvist ved 
borgerhøringer som dem, der allerede har været afholdt i EU's medlemsstater;

2. glæder sig derfor over den foreslåede forhøjelse af midlerne til "Kommunikation i 
Kommissionens repræsentationer, borgerdialog og partnerskabsaktioner" med 8,8 % i 
forpligtelsesbevillinger og 7,9 % i betalingsbevillinger; beklager imidlertid Rådets 
standpunkt om at skære ned på finansieringen til kommunikationsaktiviteter;

3. understreger, at det er nødvendigt at fortsætte indsatsen for at bekæmpe falske nyheder 
og desinformation med passende finansieringsniveauer til disse aktiviteter og samtidig 
sikre tilstrækkeligt interinstitutionelt samarbejde; 

4. glæder sig over den foreslåede forhøjelse på 3,1 % i forpligtelsesbevillingerne, men 
beklager nedskæringen på 3,8 % i betalingsbevillingerne til programmet "Europa for 
Borgerne" (budgetpost: 18 04 01 01); fordømmer Rådet for dets standpunkt om at 
reducere forpligtelsesbevillingerne til dette formål med 4,4 % i betragtning af, at dette 
program er af afgørende institutionel betydning for at fremme et demokratisk EU; 
glæder sig over forhøjelsen på 5,3 % i forpligtelsesbevillingerne og 21,3 % i 
betalingsbevillingerne til programmet for "rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab" 
(budgetpost: 33 02 01), men beklager Rådets standpunkt om at reducere 
forpligtelsesbevillingerne med 3,5 %; glæder sig over, at der afsættes et særskilt beløb 
til budgetposten for det europæiske borgerinitiativ (ECI);

5. fremhæver, at det er nødvendigt at give sekretariatet for det fælles åbenhedsregister 
tilstrækkelige og passende administrative og økonomiske midler til, at det kan varetage 
sine opgaver, da det spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre retfærdighed og 
åbenhed omkring interesserepræsentanters aktiviteter;

6. opfordrer Kommissionen til at fremsætte de nødvendige forslag om finansiering af den 
foreslåede konference om Europas fremtid; påpeger, at konferencen bør kunne fungere 
med den nødvendige grad af autonomi og inddragelse af Europa-Parlamentet på lige fod 
med de øvrige EU-institutioner; understreger desuden, at konferencen bør give 
mulighed for deltagelse og inddragelse af en bred vifte af borgere, herunder unge;

7. mener, at EU er nødt til at opbygge mere viden om og tillid til EU's budget og dets 
merværdi blandt borgerne ved at fremlægge en budgetanalyse af alle nye programmer 
og nye opgaver for så vidt angår de besparelser, der opnås på nationalt plan, og den 
merværdi, der skabes på EU-plan; mener, at vi derved kan vinde EU-borgernes og 
-medlemsstaternes støtte, ændre tankegangen med hensyn til bidrag til EU-budgettet og 
medvirke til at fremme det europæiske projekt yderligere.
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