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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar förslaget till ökning av anslagen för 
kommunikationsåtgärder med 1,9 % i fråga om åtagandebemyndiganden och 2,2 % 
i fråga om betalningsbemyndiganden, jämfört med 2019 års budget. Kommunikation 
med medborgarna bör främjas för att säkerställa en bred offentlig debatt och 
medborgarnas deltagande i diskussionen om Europas framtid. Parlamentet påminner om 
fördelarna med liknande evenemang för samråd med allmänheten som redan har ägt 
rum i EU:s medlemsstater.

2. Europaparlamentet välkomnar därför den föreslagna ökningen av finansieringen av 
kommunikationsåtgärder vid kommissionens representationer och i samband med 
medborgardialoger och partnerskapsåtgärder med 8,8 % i fråga om 
åtagandebemyndiganden och 7,9 % i fråga om betalningsbemyndiganden. Parlamentet 
beklagar dock rådets ståndpunkt för en minskad finansiering av 
kommunikationsåtgärder.

3. Europaparlamentet betonar behovet av fortsatta insatser för att bekämpa falska nyheter 
och desinformation, med lämpliga finansieringsnivåer för dessa insatser, samtidigt som 
adekvat interinstitutionellt samarbete säkerställs. 

4. Europaparlamentet välkomnar de föreslagna ökningarna med 3,1 % i 
åtagandebemyndiganden, men beklagar minskningen på 3,8 % i betalningsbemyndiganden 
för programmet ”Ett Europa för medborgarna” (budgetpost: 18 04 01 01). Parlamentet 
fördömer rådets ståndpunkt för en minskning av åtagandebemyndigandena för detta mål 
med 4,4 %, med tanke på att detta program är av central institutionell betydelse för 
främjandet av en demokratisk union. Parlamentet välkomnar ökningen med 5,3 % 
i åtagandebemyndiganden och 21,3 % i betalningsbemyndiganden för programmet 
Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (budgetpost: 33 02 01), men beklagar rådets 
ståndpunkt för en minskning av åtagandebemyndigandena med 3,5 %. Parlamentet 
välkomnar att ett särskilt belopp avsätts för budgetposten för det europeiska 
medborgarinitiativet.

5. Europaparlamentet understryker behovet av att ge det gemensamma sekretariatet för 
öppenhetsregistret tillräckliga och adekvata administrativa och ekonomiska medel så att 
det kan utföra sina uppgifter, eftersom det spelar en central roll för att säkerställa att 
företrädare för intressegrupper bedriver sin verksamhet på ett rättvist och transparent 
sätt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram de förslag som behövs för 
att finansiera den föreslagna konferensen om Europas framtid. Parlamentet påpekar att 
konferensen bör kunna fungera med den autonomi som krävs samt involvera 
Europaparlamentet på samma villkor som övriga EU-institutioner. Parlamentet 
understryker vidare att konferensen bör göra det möjligt för ett brett spektrum av 
medborgare, däribland ungdomar, att delta och engagera sig.
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7. Europaparlamentet anser att EU måste öka allmänhetens kunskaper om och förtroende 
för EU:s budget och dess mervärde genom att för varje nytt program och uppdrag 
tillhandahålla budgetanalyser i form av besparingar på nationell nivå och mervärde som 
skapas på EU-nivå. Genom att göra detta kan vi vinna stöd från EU:s medborgare och 
medlemsstater, förändra tänkesättet i fråga om bidragen till EU:s budget samt bidra till 
att främja det europeiska projektet.
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