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Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по конституционни въпроси 
беше възложено да представи становище на Вашата комисия. Тъй като нашата комисия 
не беше в състояние да приеме редовно становище поради пандемията от COVID-19, с 
настоящото представям приоритетите, посочени от членовете на нашата комисия, 
произтичащи от проектостановището и внесените изменения. Текстът е съгласуван 
между координаторите чрез писмена процедура. 

На първо място членовете на комисията желаят да припомнят значението на 
осъществяването на реформа в процедурите за приемане на многогодишната финансова 
рамка и в системата на собствените ресурси на Съюза, така че да се преодолее 
проблемът с честото блокиране на преговорите по бюджета на Съюза. Бюджетът на 
Съюза следва да бъде достатъчен за финансирането на упражняването на 
правомощията, възложени на Съюза с Договорите, които са се увеличили с времето. За 
това е необходимо и бързо въвеждане на нови истински собствени ресурси, както е 
предвиденото в член 311 от ДФЕС, с цел да се създаде стабилен бюджет на Съюза, 
обединен около общия европейски интерес, който да позволява справяне с 
предизвикателствата на нашето време и да осигурява резултатите, които са от значение 
за европейските граждани. 

Ефективната комуникация с гражданите навсякъде в Европа и допитването до тях 
следва да бъде сред основните приоритети на бюджета на ЕС, за да се осигури широко, 
активно и ефективно участие на гражданите. 
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В частност бюджетът за 2021 г. следва да разполага с ресурсите, необходими за 
провеждането на Конференцията за бъдещето на Европа. Тези ресурси следва да са 
съизмерими с целите на Конференцията, изложени в позицията на Европейския 
парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа1, включително 
организирането на тематични форуми „Агора“ на европейските граждани и форуми 
„Агора“ на младите хора. 

Членовете на комисията подчертават необходимостта от адекватно финансиране на 
програмите, дейностите и инициативите на Съюза, които са от жизненоважно значение 
за засилване на процесите на демокрацията на участието в ЕС, за укрепването на 
доверието на гражданите и за подобряването на тяхното разбиране на политиките на 
ЕС и целят развитие и насърчаване на европейското гражданство, по-специално 
програмата „Европа за гражданите“, програмата „Права, равенство и гражданство“, 
Европейската гражданска инициатива, както и „Еразъм +“, Европейския корпус за 
солидарност и разработването на програма за образование в областта на гражданството 
на ЕС. Необходимо е да се осигурят подходящи равнища на финансиране и за да се 
даде възможност на институциите и органите на ЕС, като представителствата на 
Комисията или Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното 
съседство, да се борят с дезинформацията и външната намеса. Освен това Съвместният 
секретариат на регистъра за прозрачност следва да разполага с достатъчно и подходящи 
административни и финансови средства за изпълнението на задачите си. 

Накрая членовете на комисията биха желали да припомнят, че съгласно Договорите и 
за да се запази взаимното доверие между тях, членовете на Европейския съюз и 
бившите членове на Европейския съюз са длъжни да изпълнят изцяло своите бюджетни 
задължения. 

Уверен съм, че комисията по бюджети ще вземе предвид тези предложения при 
изготвянето на насоките за бюджета за 2021 г.

С уважение,

Антонио Таяни

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0010.  


