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Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέλαβε 
να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Δεδομένου ότι η επιτροπή μας δεν ήταν σε 
θέση να εγκρίνει μια συνήθη γνωμοδότηση, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, 
διαβιβάζω δια της παρούσας επιστολής τις προτεραιότητες που διατύπωσαν τα μέλη της 
επιτροπής μας, οι οποίες προέκυψαν από το σχέδιο γνωμοδότησης και τις τροπολογίες που 
κατατέθηκαν. Το παρόν κείμενο συμφωνήθηκε μεταξύ των συντονιστών με γραπτή 
διαδικασία. 

Καταρχάς, τα μέλη της επιτροπής επιθυμούν να υπενθυμίσουν τη σημασία της 
μεταρρύθμισης των διαδικασιών για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, ώστε να ξεπεραστούν τα επαναλαμβανόμενα 
αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης θα πρέπει να είναι επαρκής για τη χρηματοδότηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Ένωση από τις Συνθήκες, οι οποίες έχουν αυξηθεί με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτό απαιτεί επίσης την ταχεία θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων πόρων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας στιβαρός 
προϋπολογισμός της Ένωσης που θα επικεντρώνεται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, θα 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας και να αποφέρει τα 
αποτελέσματα που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία και η διαβούλευση με τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη 
θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, 
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προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρεία, ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή των 
πολιτών. 
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους 
για την ανάπτυξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να 
είναι ανάλογοι προς τους στόχους της Διάσκεψης όπως εκτίθενται στη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης1, συμπεριλαμβανομένης 
της διοργάνωσης θεματικών Αγορών των Ευρωπαίων Πολιτών και Αγορών της Νεολαίας 
καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Τα μέλη της επιτροπής υπογραμμίζουν την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών της Ένωσης που είναι ζωτικής 
σημασίας για την εντατικοποίηση των διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, 
οικοδομούν την εμπιστοσύνη των πολιτών και βελτιώνουν την κατανόηση των πολιτικών της 
ΕΕ, και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ιδίως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και το πρόγραμμα «Erasmus+», το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για την αγωγή 
του πολίτη της ΕΕ. Πρέπει να εξασφαλιστούν επίσης τα κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης 
ώστε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, όπως οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
και η ειδική ομάδα East StratCom, να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση 
της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων. Επιπλέον, η Κοινή Γραμματεία του 
Μητρώου Διαφάνειας θα πρέπει να διαθέτει επαρκή και κατάλληλα διοικητικά και 
οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

Τέλος, τα μέλη της επιτροπής θα ήθελαν να υπενθυμίσουν ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, και 
για να διατηρηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, τα μέλη και τα πρώην μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να τηρούν πλήρως τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις τους. 

Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει υπόψη τις εν λόγω προτάσεις 
κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2021.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0010.  


