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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για δράσεις επικοινωνίας 
κατά 1,9 % σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 2,2 % σε πιστώσεις 
πληρωμών, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019. Η επικοινωνία με τους 
πολίτες θα πρέπει να ενισχυθεί  προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύς δημόσιος διάλογος 
και η συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης· υπενθυμίζει 
τα οφέλη που προέκυψαν από παρόμοιες εκδηλώσεις διαβούλευσης με τους πολίτες που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ·

2. χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για την 
Επικοινωνιακή προβολή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, τους διαλόγους με τους 
πολίτες και τις ενέργειες «Συμπράξεων» κατά 8,8 % σε πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και 7,9 % σε πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρή τη θέση του 
Συμβουλίου να μειώσει τη χρηματοδότηση για δραστηριότητες επικοινωνίας·

3. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των ψευδών 
ειδήσεων και της παραπληροφόρησης με κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τις 
δραστηριότητες αυτές, και παράλληλη διασφάλιση της επαρκούς διοργανικής 
συνεργασίας· 

4. χαιρετίζει τις προτεινόμενες αυξήσεις κατά 3,1 % σε πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών 
κατά 3,8 % για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (γραμμή του 
προϋπολογισμού: 18 04 01 01)· καταδικάζει το Συμβούλιο για τη θέση του να μειώσει 
κατά 4,4 % τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει καίρια θεσμική σημασία για την προώθηση μιας 
δημοκρατικής Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση κατά 5,3 % των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 21,3 % των πιστώσεων πληρωμών για 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (γραμμή του προϋπολογισμού: 33 
02 01), αλλά και τη λύπη του για τη θέση του Συμβουλίου να μειώσει κατά 3,5 % τις 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· επικροτεί το γεγονός ότι διατίθεται ειδικό ποσό 
για τη γραμμή του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)·

5. τονίζει την ανάγκη παροχής επαρκών διοικητικών και οικονομικών μέσων στην Κοινή 
Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στα 
καθήκοντά της, καθώς διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση ότι είναι δίκαιες 
και διαφανείς οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για τη χρηματοδότηση της 
προτεινόμενης διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η Διάσκεψη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί με τον αναγκαίο βαθμό αυτονομίας και τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να προβλέπει τη 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων·
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7. θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να οικοδομήσει περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και την προστιθέμενη 
αξία του, με την παροχή δημοσιονομικής ανάλυσης για κάθε νέο πρόγραμμα και νέο 
καθήκον όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται σε εθνικό επίπεδο 
και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι, με τον τρόπο 
αυτό, μπορούμε να κερδίσουμε τη στήριξη των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ, 
να αλλάξουμε τη νοοτροπία όσον αφορά τις συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και να συμβάλουμε στην προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
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