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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Konstitucinių reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę 
Jūsų komitetui. Kadangi dėl COVID-19 protrūkio mūsų komitetas negalėjo priimti įprastos 
nuomonės, perduodu komiteto narių nurodytus prioritetus, susijusius su nuomonės projektu ir 
pateiktais pakeitimais. Dėl šio teksto koordinatoriai susitarė taikydami rašytinę procedūrą. 

Visų pirma, komiteto nariai norėtų priminti, kad svarbu reformuoti daugiametės finansinės 
programos ir Sąjungos nuosavų išteklių sistemos priėmimo procedūras, kad būtų įveiktos 
pasikartojančios derybų dėl Sąjungos biudžeto aklavietės. Sąjungos biudžeto turėtų pakakti 
laikui bėgant padidėjusių Sutartimis Sąjungai suteiktų įgaliojimų įgyvendinimui finansuoti. 
Tam taip pat reikia skubiai nustatyti naujus tikrus nuosavus išteklius, kaip numatyta SESV 
311 straipsnyje, kad būtų sudarytas tvirtas Sąjungos biudžetas, kuriame daugiausia dėmesio 
būtų skiriama bendriems Europos interesams, būtų galima spręsti mūsų laikmečio problemas 
ir pasiekti Europos piliečiams svarbius rezultatus. 

Veiksmingas bendravimas ir konsultavimasis su piliečiais visoje Europoje turėtų būti vienas 
iš svarbiausių biudžeto prioritetų siekiant užtikrinti platų, aktyvų ir veiksmingą piliečių 
dalyvavimą. 
Visų pirma 2021 m. biudžete turėtų būti numatyti ištekliai, būtini Konferencijai dėl Europos 
ateities surengti. Šie ištekliai turėtų atitikti konferencijos tikslus, išdėstytus Europos 
Parlamento pozicijoje dėl Konferencijos dėl Europos ateities1, įskaitant teminių Europos 
piliečių ir jaunimo agorų organizavimą viso proceso metu. 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0010.
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Komiteto nariai pabrėžia, kad reikia tinkamai finansuoti tas Sąjungos programas, veiklą ir 
iniciatyvas, kurios yra labai svarbios stiprinant dalyvaujamosios demokratijos procesus ES, 
didinant piliečių pasitikėjimą ir gerinant jų supratimą apie ES politiką ir kuriomis siekiama 
plėtoti ir skatinti Europos pilietiškumą, visų pirma programą „Europa piliečiams“, Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programą, Europos piliečių iniciatyvą, taip pat programą „Erasmus+“, 
Europos solidarumo korpusą ir ES pilietiškumo ugdymo programos parengimą. Reikia 
numatyti tinkamo dydžio finansavimą taip pat ir ES institucijų bei tokių įstaigų, kaip 
Komisijos atstovybės arba Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupė, 
kovos su dezinformacija ir užsienio subjektų kišimusi veiklai užtikrinti. Be to, Skaidrumo 
registro jungtinis sekretoriatas turėtų turėti pakankamai ir tinkamų administracinių bei 
finansinių priemonių, kad galėtų vykdyti savo užduotis. 

Galiausiai mūsų komiteto nariai norėtų priminti, kad pagal Sutartis ir siekiant išsaugoti 
tarpusavio pasitikėjimą, Europos Sąjungos narės ir buvusios narės privalo visapusiškai 
laikytis savo biudžetinių įsipareigojimų. 

Esu įsitikinęs, kad Biudžeto komitetas, rengdamas 2021 m. biudžeto gaires, atsižvelgs į šiuos 
pasiūlymus.
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