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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. regretă faptul că nu există nicio mențiune specifică a Conferinței privind viitorul 
Europei în liniile bugetare de comunicare relevante ale propunerilor Comisiei; consideră 
că ar trebui să existe un buget dedicat Conferinței privind viitorul Europei cu finanțare 
adecvată care să corespundă obiectivelor stabilite în pozițiile Parlamentului European 
referitoare la Conferința privind viitorul Europei1;

2. insistă asupra unei creșteri semnificative a creditelor pentru linia bugetară „Promovarea 
implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii”, în conformitate cu 
amendamentele Parlamentului la propunerea Comisiei de instituire a programului 
„Drepturi și valori”2;

3. salută majorarea propusă cu 12 % a creditelor de angajament și cu 5 % a creditelor de 
plată comparativ cu bugetul 2020 pentru „Serviciile executive și de comunicare 
instituțională”; propune o creștere suplimentară pentru a permite implicarea activă a 
Comisiei în comunicarea sa privind viitorul Europei și pentru a intensifica lupta 
împotriva ingerințelor externe și a dezinformării;

4. propune o creștere a liniei „Reprezentanțele Comisiei”, cu scopul de a intensifica 
dezbaterea publică privind chestiunile legate de UE, a combate dezinformarea, a dialoga 
proactiv cu cetățenii și a mobiliza resurse suplimentare pentru finanțarea de activități în 
cadrul Conferinței privind viitorul Europei; consideră că Parlamentul ar trebui, de 
asemenea, să garanteze resursele adecvate pentru birourile sale de legătură în acest 
scop;

5. salută majorarea propusă cu 35 % a creditelor de angajament și cu 24 % a creditelor de 
plată pentru „Serviciile de comunicare pentru cetățeni”; propune o creștere 
suplimentară, având în vedere amploarea acțiunilor de comunicare care vor fi necesare 
în cadrul Conferinței privind viitorul Europei; invită Comisia să prezinte propunerile 
necesare, în caz că va fi nevoie de credite suplimentare;

6. îndeamnă ca majorările bugetare susmenționate să fie folosite cu scopul de a genera 
rezultate concrete și comunicare de calitate cu cetățenii; pentru a asigura realizarea 
acestor obiective prin liniile bugetare menționate anterior, ar trebui să se publice 
periodic prezentări generale privind modul în care au fost utilizare resursele și impactul 
pe care l-au avut.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html și 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_RO.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_RO.html
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