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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 την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αύξηση κατά 18 % στις πιστώσεις 
υποχρεώσεων και κατά 104 % στις πιστώσεις πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού 
του 2022 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2021 στη γραμμή «Προώθηση της 
δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης»· υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης· φρονεί, επομένως, ότι απαιτείται 
περαιτέρω αύξηση για να εξασφαλιστούν επαρκή οικονομικά μέσα για το πρόγραμμα 
«Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» και κατάλληλη στήριξη για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, μεταξύ άλλων, και προτείνει, ως εκ τούτου, περαιτέρω αύξηση 
του κονδυλίου κατά 5 %·

2. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δίκαιη, προσβάσιμη και γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την εκτέλεση και τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το 
δοκιμαστικό σχέδιο BELE — Οικοδόμηση της Ευρώπης με τοπικούς φορείς, ως τρόπο 
ενίσχυσης της συμμετοχής πόλεων και χωριών πέραν των πρωτευουσών των κρατών 
μελών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης· ζητεί να διατεθούν ειδικές πρόσθετες 
πιστώσεις για να αυξηθεί η προβολή και ο αντίκτυπος της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης με την ανάπτυξη, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερων και 
καλύτερα διαρθρωμένων πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και εντός των κρατών 
μελών σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου·

3. τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» για 
την προώθηση της αγωγής του Ευρωπαίου πολίτη και ζητεί τη δημιουργία γραμμής του 
προϋπολογισμού για πρότυπα και εθελοντικά προγράμματα μαθημάτων αγωγής του 
Ευρωπαίου πολίτη και του πολίτη γενικότερα, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση·

4. διαφωνεί με τη θέση του Συμβουλίου να μειωθεί κατά 3,6 % η χρηματοδότηση που 
προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2022 για τη γραμμή «Αντιπροσωπείες της 
Επιτροπής»· προτείνει αύξηση 5 % για τη γραμμή αυτή σε σύγκριση με την πρόταση της 
Επιτροπής στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2022 και θεωρεί την αύξηση αναγκαία για 
την ενθάρρυνση προορατικών διαλόγων για θέματα της ΕΕ με τους πολίτες στα κράτη 
μέλη, μεταξύ άλλων σε εικονική και υβριδική μορφή, τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, καθώς και για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με στόχο την καταπολέμηση των εξωτερικών 
παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης 
να εξασφαλίσει τους κατάλληλους πόρους για τα Γραφεία Συνδέσμου του για τον σκοπό 
αυτό·

5. θεωρεί ανεπαρκή τα προτεινόμενα επίπεδα αύξησης κατά 0,9 % στις πιστώσεις 
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υποχρεώσεων και κατά 3 % στις πιστώσεις πληρωμών για τη γραμμή «Υπηρεσίες 
επικοινωνίας για τους πολίτες» σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2021· 
αντιτίθεται, κατά συνέπεια, στη θέση του Συμβουλίου για μείωση κατά 3,1 % της 
χρηματοδότησης για την εν λόγω γραμμή· επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες επικοινωνίας για 
τους πολίτες πρέπει να είναι υπηρεσίες αιχμής προκειμένου να προσεγγίζουν τους 
πολίτες της ΕΕ και να επικοινωνούν μαζί τους μέσω διαφόρων διαύλων, έτσι ώστε οι 
πολιτικές της Ένωσης να είναι πιο ορατές· προτείνει, συνεπώς, περαιτέρω αύξηση κατά 5 
% σε σύγκριση με τα επίπεδα του σχεδίου προϋπολογισμού του 2022 για τις «Υπηρεσίες 
επικοινωνίας για τους πολίτες», μεταξύ άλλων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τα τοπικά κέντρα πληροφόρησης Europe Direct στα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής μικρότερων ΜΚΟ, τοπικών αρχών και 
ενδιαφερόμενων φορέων στις επικοινωνιακές στρατηγικές και δράσεις· ζητεί να καταστεί 
το περιεχόμενο διαθέσιμο σε όλες τις ενωσιακές γλώσσες και προσβάσιμο στους πολίτες 
της Ένωσης που ζουν σε κράτη μέλη διαφορετικά από τη χώρα προέλευσής τους·

6. ζητεί τη χρηματοδότηση ειδικής στρατηγικής και πρωτοβουλίας με επίκεντρο την 
ιδιότητα του πολίτη και την αγωγή του πολίτη· ζητεί να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο του 
ενωσιακού προϋπολογισμού για το 2022, ένας νέος οργανισμός που θα επικεντρώνεται 
στην ιδιότητα του πολίτη και στην αγωγή του πολίτη·

7. παροτρύνει την Επιτροπή Προϋπολογισμών να ενσωματώσει στη θέση της τις ως άνω 
αυξήσεις στα κονδύλια του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι υπηρετούν τον στόχο της 
επίτευξης χειροπιαστών αποτελεσμάτων και της εξασφάλισης ποιοτικής επικοινωνίας με 
τους πολίτες.
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