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Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέλαβε 
να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιανουαρίου 
2021, αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 25 
Φεβρουαρίου 2021. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Καταρχάς, τα μέλη της επιτροπής επιθυμούν να υπενθυμίσουν ότι, σε καιρούς πρωτοφανών 
οικονομικών, υγειονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών προκλήσεων που θέτει η 
πανδημία COVID-19, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί σημαντικό πυλώνα 
της αντίδρασης της ΕΕ στις ζημίες που προκαλούνται από τον ιό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός 
της ΕΕ για το 2022 πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξος όσο και σταθερός, ώστε να διασφαλίζει 
ότι τα προγράμματα της Ένωσης μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικό οικονομικό 
κίνητρο. 

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Antonio Tajani (πρόεδρος και συντάκτης 
γνωμοδότησης), Gabriele Bischoff (αντιπρόεδρος), Charles Goerens (αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia 
(αντιπρόεδρος), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, João Ferreira (αναπληρωτής της Leila Chaibi), 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio 
Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László 
Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze και Rainer Wieland.
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Υπογραμμίζουν επίσης ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζουν την ανάγκη να κυρωθεί η νέα 
απόφαση για τους ιδίους πόρους από όλα τα κράτη μέλη. Εφιστούν επίσης την προσοχή στην 
ανάγκη να επιδιωχθεί η εφαρμογή του χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι ίδιοι πόροι καλύπτουν τουλάχιστον τις δαπάνες που 
σχετίζονται με την αποπληρωμή του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη της επιτροπής τονίζουν ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 πρέπει επίσης 
να επαρκεί για να χρηματοδοτήσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Ένωση από τις Συνθήκες, να επικεντρώνεται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και να επιτρέπει 
στην Ένωση να επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους 
πολίτες. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία και διαβούλευση με τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη 
θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρεία, ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή των 
πολιτών. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 2022 θα πρέπει να διασφαλίζει τους 
αναγκαίους πόρους για τη διεξαγωγή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι εν λόγω 
πόροι θα πρέπει να είναι ανάλογοι προς τους στόχους της Διάσκεψης, όπως εκτίθενται στη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης2, 
συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης θεματικών Αγορών των Ευρωπαίων Πολιτών και 
Αγορών της Νεολαίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Τα μέλη της επιτροπής υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση 
για τα προγράμματα, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης που συμβάλλουν 
καθοριστικά στο να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, να 
εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να βελτιωθεί η εκ μέρους τους κατανόηση των 
πολιτικών της ΕΕ, καθώς και να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ιδίως 
η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες». 

Πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τις δομές των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που είναι αρμόδιες για την επικοινωνία με τους 
πολίτες και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, όπως, μεταξύ άλλων, οι 
αντιπροσωπείες της Επιτροπής και η μελλοντική Γραμματεία της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. 

Τέλος, τα μέλη της επιτροπής υπενθυμίζουν ότι είναι απαραίτητο να διατεθούν επαρκή 
κονδύλια για τις υπηρεσίες επικοινωνίας της Επιτροπής που αποσκοπούν στην προώθηση της 
αγωγής του πολίτη, καθώς και στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες 
και τις πολιτικές της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ενημέρωσης και στην 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στα κράτη μέλη και στο διαδίκτυο.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει υπόψη τις εν λόγω προτάσεις 
κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2022.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν: P9_TA(2020)0010 και P9_TA(2020)0153
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Antonio Tajani


