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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού για την 
επικοινωνία, στις προτάσεις της Επιτροπής, δεν γίνεται ειδική μνεία στη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδικός 
προϋπολογισμός για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με επαρκή 
χρηματοδότηση, που θα συνάδει με τους στόχους οι οποίοι ορίζονται στις θέσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης1·

2. επιμένει ότι πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις για τη γραμμή του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της δέσμευσης των πολιτών και της συμμετοχής τους 
στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης», σύμφωνα με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου 
στην πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και 
αξίες»2·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη αύξηση κατά 12% σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και κατά 5% σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του 2020 για τις «Υπηρεσίες επικοινωνίας ανώτατων στελεχών και 
θεσμικής επικοινωνίας»· προτείνει περαιτέρω αύξηση προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η ενεργός δέσμευση της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης και να ενταθεί η προσπάθεια για την καταπολέμηση των εξωτερικών 
παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης·

4. προτείνει αύξηση για τη γραμμή «Αντιπροσωπείες της Επιτροπής» με σκοπό την 
ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για θέματα της ΕΕ, την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης, την προορατική συνεργασία με τους πολίτες και την παροχή 
πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διάσκεψης 
για το μέλλον της Ευρώπης· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τους κατάλληλους πόρους για τα Γραφεία Συνδέσμου του για τον σκοπό 
αυτό·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη αύξηση κατά 35% σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και κατά 24% σε πιστώσεις πληρωμών για τις «Υπηρεσίες επικοινωνίας 
για τους πολίτες»· προτείνει περαιτέρω αύξηση δεδομένης της κλίμακας των δράσεων 
επικοινωνίας που θα χρειαστούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις, σε περίπτωση που 
χρειαστούν περαιτέρω πιστώσεις·

6. ζητεί επιτακτικά οι ανωτέρω αυξήσεις του προϋπολογισμού να εξυπηρετούν τον σκοπό 
της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων και ποιοτικής επικοινωνίας με τους πολίτες· 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EL.html και 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_EL.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_EL.html
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προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων αυτών από τις προαναφερθείσες 
γραμμές του προϋπολογισμού, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τακτικές επισκοπήσεις 
του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι και του αντικτύπου τους.
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