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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в съответните редове от бюджета за комуникации не се споменава 
конкретно конференцията за бъдещето на Европа;

2. настоява за значително увеличаване на бюджетните кредити по бюджетен ред 
„Насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния 
живот на Съюза“ в съответствие с измененията, внесени от Парламента, към 
предложението на Комисията за създаване на програмата „Права и ценности“1;

3. приветства предложеното увеличение с 12% на бюджетните кредити за поети 
задължения и с 5% на бюджетните кредити за плащания, в сравнение с бюджета 
за 2020 година по ред „Изпълнителни и корпоративни комуникационни услуги“; 
предлага допълнително увеличение, което да позволява  на Комисията да 
осъществява активно своята комуникационна дейност относно Бъдещето на 
Европа и да засили борбата срещу дезинформацията;

4. предлага увеличение по ред „Представителства на Комисията“, тъй като тези 
представителства играят важна роля, за да бъдат гражданите информирани 
относно дейностите на ЕС, за стимулиране на публичните дебати по въпроси, 
свързани с ЕС, и за противодействие на дезинформацията, и те ще се нуждаят от 
допълнителни ресурси, за да финансират дейностите в рамките на Конференцията 
за бъдещето на Европа;

5. приветства предложеното увеличение с 35% на бюджетните кредити за поети 
задължения и с 24% на бюджетните кредити за плащания по ред 
„Комуникационни услуги за гражданите“; предлага допълнително увеличение с 
оглед на мащаба на комуникационните дейности, които ще бъдат необходими, в 
контекста на Конференцията за бъдещето на Европа.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_BG.html


