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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē ierosināto finansējuma palielinājumu komunikācijas darbībām par 1,9 % 
saistību apropriācijās un 2,2 % maksājumu apropriācijās salīdzinājumā ar 2019. gada 
budžetu; būtu jāsekmē komunikācija ar pilsoņiem, lai nodrošinātu plašas publiskas 
debates un pilsoņu iesaistīšanu sarunās par Eiropas nākotni; atgādina par labajiem 
rezultātiem, ko snieguši līdzīgi pilsoņu konsultāciju pasākumi, kuri rīkoti ES 
dalībvalstīs;

2. tādēļ atzinīgi vērtē ierosināto finansējuma palielinājumu Komisijas pārstāvniecību, 
pilsoņdialogu un partnerību darbību komunikācijai par 8,8 % saistību apropriācijās un 
7,9 % maksājumu apropriācijās; tomēr pauž nožēlu par Padomes nostāju samazināt 
komunikācijas darbībām paredzēto finansējumu;

3. uzsver nepieciešamību turpināt viltus ziņu un dezinformācijas apkarošanu, šīm 
darbībām paredzot pienācīgu finansējumu un vienlaikus nodrošinot pienācīgu iestāžu 
sadarbību; 

4. atzinīgi vērtē ierosināto finansējuma palielinājumu programmai “Eiropa pilsoņiem” par 
3,1 % saistību apropriācijās, tomēr pauž nožēlu par 3,8 % samazinājumu maksājumu 
apropriācijās (budžeta pozīcija 18 04 01 01); pauž nosodījumu Padomei par nostāju par 
4,4 % samazināt šim mērķim paredzētās saistību apropriācijas, ņemot vērā, ka minētajai 
programmai ir svarīga institucionāla nozīme demokrātiskas Savienības sekmēšanā; 
atzinīgi vērtē palielinājumu par 5,3 % saistību apropriācijās un 21,3 % maksājumu 
apropriācijās programmai “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (budžeta pozīcija 33 02 
01), tomēr pauž nožēlu par Padomes nostāju par 3,5 % samazināt saistību apropriācijas; 
atzinīgi vērtē to, ka budžeta pozīcijai “Eiropas pilsoņu iniciatīva” ir piešķirts konkrēts 
līdzekļu apjoms;

5. uzsver, ka Pārredzamības reģistra kopīgais sekretariāts ir jānodrošina ar pietiekamiem 
un atbilstīgiem administratīvajiem un finanšu līdzekļiem, lai tas varētu izpildīt savus 
uzdevumus, jo tam ir svarīga loma nodrošināt, ka interešu pārstāvju darbības ir godīgas 
un pārredzamas;

6. aicina Komisiju iesniegt vajadzīgos priekšlikumus, lai finansētu ierosināto konferenci 
par Eiropas nākotni; norāda, ka minētajai konferencei būtu jādarbojas pietiekami 
autonomi un tās darbībā līdzvērtīgi ar citām Eiropas iestādēm būtu jāiesaista arī Eiropas 
Parlaments; turklāt uzsver, ka būtu jāparedz, ka konferencē iesaistās un piedalās dažādu 
grupu pilsoņi, tostarp jaunieši;

7. uzskata, ka ES būtu jāpalielina ES pilsoņu uzticība ES budžetam un tā pievienotajai 
vērtībai, kā arī viņu zināšanas par šo jomu, veicot budžeta analīzi par katru jaunu 
programmu un uzdevumu, tajā norādot gūtos ietaupījumus valsts līmenī un radīto 
pievienoto vērtību ES līmenī; uzskata, ka ar šādu rīcību mēs varētu iegūt ES pilsoņu un 
dalībvalstu atbalstu, mainīt uzskatus par ES budžeta ieguldījumiem un palīdzēt īstenot 
Eiropas projektu.
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