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Domnule președinte,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru afaceri constituționale a fost 
solicitată să transmită un aviz comisiei dumneavoastră. Întrucât comisia noastră nu a fost în 
măsură să adopte un aviz ordinar, din cauza epidemiei de COVID-19, transmit prin prezenta 
prioritățile exprimate de membrii comisiei noastre, rezultate din proiectul de aviz și 
amendamentele depuse. Acest text a fost convenit de coordonatori prin procedură scrisă. 

În primul rând, membrii comisiei doresc să reamintească importanța unei reforme a 
procedurilor de adoptare a cadrului financiar multianual și a sistemului de resurse proprii ale 
Uniunii, astfel încât să se depășească blocajele recurente în negocierile privind bugetul 
Uniunii. Bugetul Uniunii ar trebui să fie suficient pentru a finanța exercitarea competențelor 
atribuite Uniunii prin tratate, care au crescut în timp. Acest lucru necesită, de asemenea, 
introducerea rapidă a unor noi resurse proprii veritabile, astfel cum se prevede la articolul 311 
din TFUE, pentru a constitui un buget al Uniunii solid axat pe interesul european comun, care 
să poată aborda provocările epocii noastre și să livreze rezultate care contează pentru cetățenii 
europeni. 

Comunicarea eficace și consultarea cetățenilor din întreaga Europă ar trebui să constituie una 
dintre principalele priorități ale bugetului, pentru a asigura o implicare amplă, activă și 
efectivă a cetățenilor. 
În special, bugetul pentru 2021 ar trebui să dispună de resursele necesare pentru lansarea 
Conferinței privind viitorul Europei. Aceste resurse ar trebui să corespundă obiectivelor 
conferinței, stabilite în poziția Parlamentului European referitoare la Conferința privind 
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viitorul Europei1, inclusiv organizarea unor agore tematice ale cetățenilor europeni și a unor 
agore ale tinerilor pe tot parcursul procesului. 

Membrii comisiei subliniază necesitatea unei finanțări adecvate a programelor, activităților și 
inițiativelor Uniunii care sunt esențiale pentru intensificarea proceselor de democrație 
participativă în UE, consolidarea încrederii cetățenilor și consolidarea înțelegerii acestora cu 
privire la politicile UE și vizează dezvoltarea și promovarea cetățeniei europene, în special 
programul „Europa pentru cetățeni”, programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, inițiativa 
cetățenească europeană, precum și Erasmus Plus, Corpul european de solidaritate și 
elaborarea unei programe de învățământ privind educația civică a UE. Trebuie asigurate, de 
asemenea, niveluri adecvate de finanțare pentru a le permite instituțiilor și organismelor UE, 
cum ar fi reprezentanțele Comisiei sau grupul operativ East Stratcom, să combată 
dezinformarea și ingerințele externe. În plus, secretariatul comun al registrului de transparență 
ar trebui să dispună de mijloace administrative și financiare suficiente și adecvate pentru a-și 
îndeplini sarcinile. 

În fine, membrii ar dori să reamintească faptul că, în conformitate cu tratatele și pentru a 
păstra încrederea reciprocă, membrii și foștii membri ai Uniunii Europene au obligația de a-și 
onora pe deplin obligațiile bugetare. 

Am convingerea că Comisia pentru bugete va lua în considerare aceste sugestii la elaborarea 
orientărilor pentru bugetul pe 2021.

Cu stimă,

Antonio Tajani

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0010.  


