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Zadeva: Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za ustavne zadeve je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Ker odbor zaradi pandemije koronavirusa ni mogel sprejeti 
rednega mnenja, posredujem prednostne naloge, ki so jih izrazili člani odbora in izhajajo iz 
vloženega osnutka mnenja in predlogov sprememb. Koordinatorji so se o tem besedilu 
dogovorili s pisnim postopkom.

Člani odbora želijo najprej opozoriti na pomen reforme postopkov za sprejetje večletnega 
finančnega okvira in sistema virov lastnih sredstev Unije, da bi presegli ponavljajoče se 
zastoje pri pogajanjih o proračunu Unije. Proračun Unije bi moral zadostovati za financiranje 
izvajanja pristojnosti, ki so bile s Pogodbama dodeljene Uniji in so se sčasoma povečale. To 
zahteva tudi hitro uvedbo novih resničnih virov lastnih sredstev, kot je predvideno v 
členu 311 PDEU, da bi se oblikoval trden proračun Unije, ki bi bil osredotočen na skupni 
evropski interes in bi lahko obravnaval izzive našega časa ter prinesel rezultate, ki so 
pomembni za evropske državljane.

Učinkovita komunikacija z državljani in posvetovanje z njimi po vsej Evropi bi morala biti 
ena od glavnih prednostnih nalog proračuna, da bi se zagotovilo široko, dejavno in učinkovito 
vključevanje državljanov.
Proračun za leto 2021 bi moral imeti zlasti potrebna sredstva za izvedbo konference o 
prihodnosti Evrope. Ta sredstva bi morala biti sorazmerna s cilji konference, kot so določeni v 
stališču Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope1, vključno z organizacijo 
tematskih agor evropskih državljanov in agor mladih med celotnim postopkom.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0010.
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Člani odbora poudarjajo potrebo po ustreznem financiranju programov, dejavnosti in pobud 
Unije, ki so bistvenega pomena za poglabljanje procesov participativne demokracije v EU, 
krepitev zaupanja državljanov in njihovo boljše razumevanje politik EU, njihov cilj pa sta 
razvoj in spodbujanje evropskega državljanstva, zlasti programa Evropa za državljane, 
programa za pravice, enakost in državljanstvo, evropske državljanske pobude, programa 
Erasmus Plus, evropske solidarnostne enote in razvoja učnega načrta za izobraževanje o 
državljanstvu EU. Zagotoviti je treba tudi ustrezne ravni financiranja, da se omogoči tudi 
dejavnosti institucij in organov EU, kot so predstavništva Komisije ali projektna skupina EU 
East StratCom, za boj proti dezinformacijam in tujemu vmešavanju. Skupni sekretariat 
registra za preglednost bi moral imeti na voljo tudi zadostna in primerna upravna ter finančna 
sredstva za izpolnjevanje svojih nalog.

Nazadnje bi člani radi opozorili, da morajo članice in nekdanje članice Evropske unije v 
skladu s Pogodbama in za ohranitev medsebojnega zaupanja v celoti izpolnjevati svoje 
proračunske obveznosti.

Prepričan sem, da bo Odbor za proračun te predloge upošteval pri pripravi smernic za 
proračun za leto 2021.

S spoštovanjem!

Antonio Tajani


