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Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie constitutionele zaken ermee 
belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Omdat onze commissie als gevolg van de 
Covid-19-uitbraak niet in de gelegenheid was een regulier advies uit te brengen, doe ik u 
hierbij de prioriteiten van de leden van onze commissie toekomen, die stoelen op het 
ontwerpadvies en de daarop ingediende amendementen. Over deze tekst is door de 
coördinatoren overeenstemming bereikt middels een schriftelijke procedure. 

De leden van de commissie willen allereerst herinneren aan het belang van een herziening van 
de procedures voor het vaststellen van het meerjarig financieel kader en het systeem van eigen 
middelen van de Unie, teneinde te voorkomen dat de onderhandelingen over de begroting van 
de Unie steeds opnieuw in een impasse raken. De begroting van de Unie moet volstaan voor 
het financieren van de uitoefening van de bevoegdheden van de Unie als vastgelegd in de 
Verdragen, die door de jaren heen in omvang zijn toegenomen. Dit behoeft ook de invoering 
op korte termijn van nieuwe, daadwerkelijk eigen middelen als bedoeld in artikel 311 VWEU, 
teneinde een robuuste Uniebegroting te vormen met focus op het gemeenschappelijk 
Europees belang, die in staat is de uitdagingen van onze tijd aan te gaan en resultaten op te 
leveren die ertoe doen voor de burgers van Europa. 

Een echte en doeltreffende communicatie met en raadpleging van de burgers in heel Europa 
moet tot de topprioriteiten voor de EU-begroting behoren, om te zorgen voor een brede, 
actieve en effectieve betrokkenheid van de burgers. 
De begroting voor 2021 moet met name voorzien in de middelen die nodig zijn voor de 
Conferentie over de toekomst van Europa. Deze begrotingsmiddelen moeten volstaan om 
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tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Conferentie als bedoeld in het standpunt van 
het Europees Parlement over de Conferentie over de toekomst van Europa1, waaronder de 
organisatie van thematische burgeragora's en jongerenagora's gedurende de hele looptijd van 
de conferentie. 

De leden van de commissie onderstrepen het belang van passende financiering voor de 
programma’s, activiteiten en initiatieven van de Unie die essentieel zijn voor het versterken 
van het proces van participatieve democratie in de EU, voor het tot stand brengen van 
vertrouwen bij de burgers en het vergroten van hun begrip van het beleid van de EU, en voor 
het ontwikkelen en bevorderen van Europees burgerschap, in het bijzonder het programma 
Europa voor burgers, het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap, alsook Erasmus+, 
het Europees Solidariteitskorps en de ontwikkeling van een curriculum voor onderwijs in EU-
burgerschap. Dringt er verder op aan dat passende financieringsniveaus worden gewaarborgd 
om de activiteiten van de instellingen en organen van de EU, zoals de vertegenwoordigingen 
van de Commissie of de task force East StratCom, in staat te stellen desinformatie en 
buitenlandse inmenging tegen te gaan. Daarnaast moet het Gezamenlijk Secretariaat van het 
Transparantieregister over voldoende en passende administratieve en financiële middelen 
beschikken om het in staat te stellen zijn werk te doen. 

Tot slot vinden de leden het belangrijk eraan te herinneren dat, in overeenstemming met de 
Verdragen en om het onderlinge wederzijdse vertrouwen te handhaven, de lidstaten en de 
voormalige lidstaten van de Europese Unie zich volledig aan hun begrotingsverplichtingen 
moeten houden. 

Ik heb er vertrouwen in dat de Begrotingscommissie deze suggesties in overweging zal nemen 
wanneer zij de richtsnoeren voor de begroting voor 2021 opstelt.

Hoogachtend,

Antonio Tajani

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010.  


