
AL\1203334SV.docx PE650.505v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor
Ordföranden

20.4.2020

Johan Van Overtveldt
Ordförande
Budgetutskottet
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Utskottet för konstitutionella frågor har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt 
utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Eftersom vårt utskott på grund av covid-19-
utbrottet inte har kunnat anta ett ordinarie yttrande sänder jag härmed de prioriteringar som 
har uttryckts av ledamöterna i vårt utskott och som följer av förslaget till yttrande och de 
ändringsförslag som lagts fram. Denna text har godkänts av samordnarna genom ett skriftligt 
förfarande. 

Först och främst vill utskottets medlemmar påminna om vikten av en reform av förfarandena 
för antagande av den fleråriga budgetramen och systemet för unionens egna medel i syfte att 
komma till rätta med de återkommande dödlägena i förhandlingarna om unionens budget. 
Unionens budget bör vara tillräcklig för att finansiera utövandet av unionens befogenheter 
enligt fördragen, som har ökat med tiden. Detta kräver också ett snabbt införande av nya 
genuint egna medel i enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget för att skapa en solid EU-
budget som är inriktad på gemensamma europeiska intressen och som kan hantera vår tids 
utmaningar och ge de resultat som är viktiga för EU-medborgarna. 

Effektiv kommunikation och samråd med medborgare i hela Europa bör vara en av de främsta 
prioriteringarna för budgeten i syfte att säkerställa ett brett, aktivt och effektivt deltagande av 
medborgarna. 

I synnerhet bör budgeten för 2021 ha de resurser som krävs för att genomföra konferensen om 
Europas framtid. Dessa resurser bör stå i proportion till de mål för konferensen som anges i 
Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid1, bland annat 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0010.
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anordnandet av tematiska forum (Medborgarnas Agora och Ungdomens Agora) under hela 
processen. 

Utskottets ledamöter understryker behovet av tillräcklig finansiering av unionens program, 
verksamhet och initiativ som är avgörande för att intensifiera deltagardemokratins processer i 
EU, bygga upp medborgarnas förtroende och öka deras förståelse för EU:s politik och syfta 
till att utveckla och främja det europeiska medborgarskapet, särskilt programmet Ett Europa 
för medborgarna, programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, det europeiska 
medborgarinitiativet, samt Erasmus Plus, den europeiska solidaritetskåren och utarbetandet av 
en kursplan för utbildning i EU-medborgarskap. Lämpliga finansieringsnivåer måste säkras 
för att göra det möjligt för EU:s institutioner och organ, såsom kommissionens 
representationskontor eller arbetsgruppen East StratCom, att bekämpa desinformation och 
utländsk inblandning. Dessutom bör gemensamma sekretariatet för öppenhetsregistret ha 
tillräckliga och adekvata administrativa och ekonomiska resurser för att kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

Slutligen vill ledamöterna påminna om att medlemmar och tidigare medlemmar i Europeiska 
unionen enligt fördragen är skyldiga att fullgöra sina budgetmässiga skyldigheter fullt ut för 
att bevara det ömsesidiga förtroendet. 

Jag är övertygad om att budgetutskottet kommer att beakta dessa förslag vid utarbetandet av 
riktlinjerna för 2021 års budget.

Med vänlig hälsning

Antonio Tajani


