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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Z uwagi na 
to, że nasza komisja nie była w stanie wydać regularnej opinii ze względu na epidemię 
COVID-19, niniejszym przesyłam Panu priorytety wskazane przez członków naszej komisji, 
zgodnie z projektem opinii i złożonymi poprawkami. Tekst ten został uzgodniony przez 
koordynatorów w drodze procedury pisemnej. 

Przede wszystkim członkowie komisji pragną przypomnieć o znaczeniu reformy procedur 
przyjmowania wieloletnich ram finansowych i systemu zasobów własnych Unii, aby uporać 
się z problemem powtarzających się blokad podczas negocjacji w sprawie budżetu Unii. 
Budżet Unii powinien wystarczyć do finansowania wykonywania przez Unię kompetencji 
przyznanych jej na mocy traktatów, które to kompetencje z biegiem czasu rozszerzano. 
Wymaga to również szybkiego wprowadzenia nowych rzeczywistych zasobów własnych, jak 
przewidziano w art. 311 TFUE, w celu utworzenia solidnego budżetu Unii skupiającego się 
na wspólnym europejskim interesie, zdolnego stawić czoła wyzwaniom naszych czasów i 
przynosić rezultaty, które są ważne z punktu widzenia obywateli europejskich. 

Skuteczna komunikacja i takież konsultacje z obywatelami w całej Europie powinny być 
jednym z najważniejszych priorytetów budżetu w celu zapewnienia szerokiego, aktywnego i 
skutecznego zaangażowania obywateli. 
W szczególności budżet na rok 2021 powinien dysponować zasobami niezbędnymi do 
przeprowadzenia konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zasoby te powinny być 
proporcjonalne do celów konferencji przedstawionych w stanowisku Parlamentu 
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Europejskiego dotyczącym konferencji w sprawie przyszłości Europy1, w tym również jeżeli 
chodzi o organizowanie w ramach całego procesu tematycznych europejskich agor 
obywatelskich i agor młodzieżowych. 

Członkowie komisji podkreślają potrzebę odpowiedniego finansowania unijnych programów, 
działań i inicjatyw, które są niezbędne do intensyfikacji procesów demokracji uczestniczącej 
w UE, budowania zaufania obywateli i zwiększania ich wiedzy na temat polityki UE oraz 
których celem jest rozwijanie i promowanie obywatelstwa europejskiego, co w szczególności 
dotyczy programu „Europa dla obywateli”, programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu 
Solidarności i opracowania programu nauczania dotyczącego edukacji obywatelskiej w UE. 
Należy zapewnić odpowiedni poziom finansowania również po to, aby umożliwić 
instytucjom i organom UE, takim jak przedstawicielstwa Komisji czy grupa zadaniowa ds. 
komunikacji strategicznej dotyczącej Wschodu, przeciwdziałanie dezinformacji i 
zagranicznym ingerencjom. Ponadto wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości 
powinien dysponować wystarczającymi i odpowiednimi środkami administracyjnymi i 
finansowymi, aby wykonywać powierzone mu zadania. 

Ponadto członkowie komisji pragną przypomnieć, że zgodnie z traktatami oraz w celu 
utrzymania wzajemnego zaufania państwa członkowskie i byłe państwa członkowskie Unii 
Europejskiej są zobowiązane do pełnego przestrzegania swoich zobowiązań budżetowych. 

Ufam, że Komisja Budżetowa uwzględni powyższe sugestie podczas opracowywania 
wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021.

Z poważaniem

Antonio Tajani

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0010.  


