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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina pasiūlymą skirti didesnį finansavimą veiklai komunikacijos srityje, 
įsipareigojimų asignavimus padidinant 1,9 proc., o mokėjimų asignavimus – 2,2 proc., 
palyginti su 2019 m. biudžetu. Komunikacija su piliečiais turėtų būti skatinama siekiant 
užtikrinti išsamius viešus debatus ir piliečių dalyvavimą diskusijoje dėl Europos 
ateities; primena, kad ES valstybėse narėse jau organizuoti panašūs diskusijų su 
piliečiais renginiai pasirodė esą naudingi;

2. todėl palankiai vertina pasiūlymą padidinti finansavimą Komisijos atstovybių 
komunikacijos, piliečių dialogo ir partnerysčių veiklai, skiriant 8,8 proc. daugiau 
įsipareigojimų asignavimų ir 7,9 proc. mokėjimų asignavimų; tačiau apgailestauja dėl 
Tarybos pozicijos sumažinti finansavimą komunikacijos veiklai;

3. pabrėžia, kad būtinos tolesnės pastangos siekiant kovoti su melagingomis naujienomis ir 
dezinformacija, numatant tinkamo dydžio finansavimą šiai veiklai ir sykiu užtikrinant 
deramą tarpinstitucinį bendradarbiavimą; 

4. teigiamai vertina pasiūlymą 3,1 proc. padidinti įsipareigojimų asignavimus, tačiau 
apgailestauja, kad 3,8 proc. sumažinti mokėjimų asignavimai programai „Europa 
piliečiams“ (biudžeto eilutė 18 04 01 01); neigiamai vertina Tarybos poziciją šiuo tikslu 
4,4 proc. sumažinti įsipareigojimų asignavimus, atsižvelgdamas į didžiulę šios 
programos institucinę svarbą puoselėjant demokratišką Sąjungą; palankiai vertina tai, 
kad 5,3 proc. padidinti įsipareigojimų asignavimai ir kad 21,3 proc. padidinti mokėjimų 
asignavimai programai „Teisės, lygybė ir pilietybė“ (biudžeto eilutė 33 02 01), tačiau 
apgailestauja dėl Tarybos pozicijos 3,5 proc. sumažinti įsipareigojimų asignavimus; 
teigiamai vertina tai, kad speciali suma skirta Europos piliečių iniciatyvos (EPI) 
biudžeto eilutei;

5. akcentuoja būtinybę skirti pakankamus ir deramus administracinius ir finansinius 
išteklius Skaidrumo registro jungtiniam sekretoriatui, kad jis galėtų dirbti savo darbą, 
nes jis atlieka esminį vaidmenį užtikrinant sąžiningą ir skaidrią interesų grupių atstovų 
veiklą;

6. ragina Komisiją pateikti reikiamus pasiūlymus, susijusius su siūlomos konferencijos dėl 
Europos ateities finansavimu; pažymi, kad konferencija turėtų būti pajėgi vykdyti 
veiklą, pagrįstą tam tikro masto savarankiškumu, o Europos Parlamentas joje turėtų 
dalyvauti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Taryba; be to, pabrėžia, kad galimybę 
dalyvauti konferencijoje ir domėtis su ja susijusia veikla turėtų turėti įvairioms grupėms 
atstovaujantys piliečiai, įskaitant jaunimą;

7. mano, kad ES turi gilinti piliečių žinias apie ES biudžetą ir jo pridėtinę vertę bei ugdyti 
jų pasitikėjimą juo parengdama kiekvienos naujos programos ir naujos užduoties 
biudžeto analizę, kurioje būtų nurodoma, kiek lėšų sutaupoma nacionaliniu lygmeniu ir 
kokia pridėtinė vertė sukuriama ES lygmeniu; mano, kad tai darydami galime pelnyti 
ES piliečių ir valstybių narių paramą, pakeisti mąstyseną įnašų į ES biudžetą klausimu 
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bei prisidėti prie Europos projekto tęstinumo.
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