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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 na temat przyszłości Europy;

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 w związku z tym, że Rada 
opowiada się za ograniczeniem finansowania działań komunikacyjnych;

3. podkreśla, że należy kontynuować działania na rzecz zwalczania fałszywych informacji 
i dezinformacji oraz przeznaczyć na te działania odpowiednie środki finansowe;

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 %; potępia stanowisko Rady, która opowiada 
się za zmniejszeniem o 4,4 % środków na zobowiązania przeznaczonych na ten cel; 
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, ale ubolewa nad tym, 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. wzywa Komisję, by przedstawiła niezbędne wnioski dotyczące sfinansowania 
proponowanej konferencji w sprawie przyszłości Europy.


