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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane zwiększenie finansowania działań 
komunikacyjnych o 1,9 % w środkach na zobowiązania i 2,2 % w środkach na płatności 
w stosunku do budżetu na 2019 r.; zauważa, że należy wspierać komunikację z 
obywatelami, aby zapewnić szeroką debatę publiczną i zaangażowanie obywateli w 
dyskusję nad przyszłością Europy; przypomina o korzyściach wynikających z tego 
rodzaju konsultacji z obywatelami, które zorganizowano już w państwach 
członkowskich UE;

2. z zadowoleniem przyjmuje zatem proponowane zwiększenie środków finansowych na 
działania komunikacyjne realizowane przez przedstawicielstwa Komisji, na dialog z 
obywatelami i na działania w ramach partnerstw o 8,8 % w środkach na zobowiązania i 
7,9 % w środkach na płatności; wyraża jednak ubolewanie, że Rada opowiada się za 
ograniczeniem finansowania działań komunikacyjnych;

3. podkreśla, że należy kontynuować zwalczanie fałszywych informacji i dezinformacji 
oraz przeznaczyć na te działania odpowiednie środki finansowe, a jednocześnie 
zapewnić odpowiednią współpracę międzyinstytucjonalną; 

4. z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie środków na zobowiązania dla 
programu „Europa dla Obywateli” o 3,1 %, ale wyraża ubolewanie z powodu 
zmniejszenia środków na płatności o 3,8 % (pozycja budżetowa: 18 04 01 01); potępia 
stanowisko Rady, która opowiada się za zmniejszeniem o 4,4 % środków na 
zobowiązania przeznaczonych na ten cel, biorąc pod uwagę, że program ten ma 
kluczowe znaczenie instytucjonalne dla promowania demokratycznej Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększenie finansowania programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” o 5,3 % w środkach na zobowiązania i o 21,3 % w środkach na płatności 
(pozycja budżetowa: 33 02 01), ale ubolewa, że Rada opowiada się za zmniejszeniem 
środków na zobowiązania o 3,5 %; z zadowoleniem przyjmuje przydzielenie specjalnej 
kwoty w pozycji budżetowej dotyczącej europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

5. podkreśla potrzebę udostępnienia wspólnemu sekretariatowi rejestru służącego 
przejrzystości wystarczających i odpowiednich środków administracyjnych i 
finansowych, aby mógł realizować powierzone mu zadania, ponieważ organ ten 
odgrywa kluczową rolę w gwarantowaniu uczciwości i przejrzystości działań 
przedstawicieli grup interesu;

6. wzywa Komisję, by przedstawiła niezbędne wnioski dotyczące sfinansowania 
proponowanej konferencji w sprawie przyszłości Europy; wskazuje, że konferencji 
należy zapewnić w miarę niezależne funkcjonowanie i zaangażować w nią Parlament 
Europejski na równi z innymi instytucjami europejskimi; podkreśla ponadto, że 
konferencja powinna umożliwiać udział i zaangażowanie szerokiego grona obywateli, 
w tym młodzieży;
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7. uważa, że UE musi poszerzać wiedzę obywateli o budżecie UE i jego wartości dodanej 
oraz zwiększyć ich zaufanie w tym obszarze za pośrednictwem analizy budżetowej 
każdego nowego programu i nowego zadania, przedstawiającej oszczędności na 
szczeblu krajowym i wartość dodaną generowaną na szczeblu UE; uważa, że możemy 
w ten sposób zyskać poparcie obywateli i państw członkowskich UE, zmienić sposób 
myślenia o unijnych wkładach budżetowych i przyczynić się do kontynuacji projektu 
europejskiego.
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