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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2021 θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και την έναρξη των εργασιών της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης·

1. θεωρεί ότι η επικοινωνία με τους πολίτες θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις κορυφαίες 
προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία, 
ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης· 

2. υποστηρίζει τη δημιουργία ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για την οργάνωση και 
την ανάπτυξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στους προϋπολογισμούς των 
διαφόρων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και την παροχή των 
απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων της Διάσκεψης·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκείς πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων 
πληρωμών για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια» και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς τα μέσα αυτά 
είναι ζωτικής σημασίας για την εντατικοποίηση των διαδικασιών συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην ΕΕ, την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη βελτίωση 
της κατανόησης των πολιτικών της ΕΕ·

4. επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης ώστε τα 
θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, όπως οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής, να 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.


