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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. salută propunerea de a majora finanțarea acțiunilor de comunicare cu 1,9 % la creditele 
de angajament și cu 2,2 % la creditele de plată comparativ cu bugetul pe 2019; relevă 
faptul că comunicarea cu cetățenii ar trebui promovată, pentru a asigura o dezbatere 
publică amplă și implicarea cetățenilor în dezbaterile privind viitorul Europei;

2. salută, prin urmare, propunerea de a majora finanțarea destinată acțiunilor de 
comunicare ale reprezentanțelor Comisiei, acțiunilor legate de dialogul cu cetățenii și 
acțiunilor de parteneriat, cu 8,8 % în privința creditelor de angajament și cu 7,9 % în 
privința creditelor de plată; regretă totuși poziția adoptată de Consiliu, de reducere a 
finanțării destinate activităților de comunicare;

3. subliniază necesitatea de a continua eforturile de combatere a știrilor false și a 
dezinformării prin alocarea unor niveluri adecvate de finanțare pentru aceste activități;

4. salută propunerea de majorare cu 3,1 % a creditelor de angajament, dar regretă 
reducerea cu 3,8 % a creditelor de plată alocate programului „Europa pentru cetățeni”; 
condamnă poziția Consiliului, care susține reducerea cu 4,4 % a creditelor de 
angajament în acest scop; salută majorarea cu 5,3 % a creditelor de angajament și cu 
21,3 % a creditelor de plată pentru programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, dar 
regretă poziția Consiliului de a reduce cu 3,5 % creditele de angajament; salută faptul că 
s-a decis alocarea unei sume specifice pentru linia bugetară aferentă inițiativei 
cetățenești europene (ICE);

5. invită Comisia să prezinte propunerile necesare pentru finanțarea Conferinței propuse 
privind viitorul Europei.


