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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com as candidaturas apresentadas no âmbito do programa «Europa para os 

cidadãos» em 2015 e com a qualidade dos projetos; observa, no entanto, que apenas cerca 

de 6 % da Memória Europeia e dos projetos da Sociedade Civil poderão ser financiadas 

em 2015, o que significa que o financiamento para estas duas vertentes deve ser 

substancialmente aumentado; sugere, nos termos do artigo 11.º do Tratado da União 

Europeia, que introduz uma importante dimensão de democracia participativa, que se tente 

aumentar a participação nos próximos anos através de ações de promoção e da criação de 

um portal de comunicação de fácil utilização, tanto para os meios de comunicação social 

europeus como nacionais, com informações claras sobre as prioridades do programa e o 

acesso ao mesmo, e que informe os cidadãos europeus sobre a existência do programa 

«Europa para os cidadãos», a fim de os incentivar a considerar os benefícios do mesmo e a 

reforçar a sua participação; propõe que seja permitida aos candidatos a utilização dos 

instrumentos de participação eletrónica; 

2. Reitera o seu apelo a um papel mais ativo na definição das prioridades e dos objetivos do 

programa; recomenda que a próxima geração do programa «Europa para os cidadãos» 

disponha de uma base jurídica que permita ao Parlamento Europeu participar plenamente 

no processo legislativo no âmbito do processo legislativo ordinário e na definição das 

prioridades do programa, na qualidade de colegislador no quadro do processo legislativo 

ordinário, em pé de igualdade com o Conselho; recomenda que a linguagem do programa 

seja ulteriormente simplificada, a fim de torná-lo amplamente acessível; 

3. Reitera que o programa deve contribuir para que os cidadãos conheçam melhor a União, a 

sua história e diversidade, bem como para incentivar a cidadania europeia e melhorar as 

condições para uma participação cívica e democrática à escala da União; o programa 

deve, além disso, reforçar a sensibilização em termos de memória, de história e dos 

valores comuns, bem como do propósito da União de promover a paz e assegurar uma 

melhor compreensão geral da história da União Europeia e das suas origens, 

nomeadamente no rescaldo de duas guerras mundiais; realça que deve ainda incentivar a 

participação democrática e cívica dos cidadãos à escala da União, melhorando a sua 

compreensão do processo de elaboração das políticas da União e promovendo 

oportunidades de empenhamento societal e intercultural, bem como de voluntariado a 

nível da União; tal poderia ser alcançado, por exemplo, através da organização de 

campanhas de sensibilização, no intuito de estimular o debate, a reflexão e a criação de 

redes; 

4. Salienta a importância dos Estados-Membros, das regiões e dos governos locais na 

melhoria da eficácia e popularidade do programa, inclusivamente assumindo um papel de 

maior relevo na definição das prioridades do programa e maximizando o potencial dos 

pontos de contacto nacionais (PCN), permitindo-lhes colaborar e trocar experiências com 

entidades responsáveis por projetos similares – por exemplo, o Erasmus e o Europa 

Criativa; Insta ainda a uma maior participação do Parlamento Europeu, nomeadamente 

mediante uma avaliação pública anual do acompanhamento do programa no seio da 



 

PE589.262v02-00 4/6 AD\1108948PT.docx 

PT 

Comissão da Cultura; 

5. Reconhece o êxito dos projetos de geminação de cidades em toda a UE, e exorta os 

Estados-Membros a promoverem o sistema entre os municípios e a facilitarem a 

cooperação. 

6. Salienta que deve ser dada uma resposta satisfatória aos pedidos rejeitados, indicando os 

motivos da rejeição, especialmente quando a entidade que apresentou o pedido solicitar 

uma explicação; sugere que se pondere, sempre que possível, a hipótese de identificar as 

questões prioritárias dos pedidos semelhantes rejeitados; 

7. Salienta que determinados objetivos do programa «Europa para os cidadãos» são similares 

ou complementares aos da iniciativa de cidadania europeia, em especial, a aspiração de os 

cidadãos participarem na UE; considera, por isso, que devem ser envidados esforços para 

a consecução de uma abordagem comum à conceção de políticas da UE sobre participação 

dos cidadãos e democracia participativa, apoiadas por uma estratégia de comunicação 

coerente com o objetivo de acolher sob o mesmo teto todos os programas da Comissão 

relacionados com a «Cidadania Europeia», possivelmente através da valorização e da 

promoção da experiência no terreno e da participação do nível local; 

8. Realça a necessidade de criar uma lista de potenciais parceiros em cada Estado-Membro, a 

fim de facilitar a formação de parcerias entre os interessados em aceder ao Programa 

«Europa para os cidadãos». 

9. Apela à eliminação das barreiras linguísticas durante o processo de candidatura ao 

programa e sublinha o facto de que, apesar dos esforços envidados pela UE para prestar 

informações em todas as línguas oficiais da União, a maior parte das informações são 

prestadas em inglês, francês e alemão. 

10. Salienta que a participação no programa dos países candidatos à adesão à UE conduz a um 

melhor entendimento mútuo e ao estreitamento da cooperação; recomenda uma maior 

internacionalização do programa, nomeadamente convidando todos os países da EFTA, 

EEE, os países em vias de adesão e os países candidatos a cooperarem com os Estados-

Membros da UE candidatando-se aos projetos e insta a uma maior cooperação entre as 

ONG da UE, os países da Parceria Oriental e os potenciais candidatos à adesão à UE, de 

forma a aproximar a UE dos cidadãos; 

11. Considera que o programa deve também servir para publicitar os instrumentos de 

participação direta existentes na União Europeia, tais como: a iniciativa de cidadania 

europeia, os fóruns de cidadãos e as consultas públicas, com o objetivo de dar a conhecer 

as possibilidades de participação direta que o quadro institucional da UE proporciona; 

12. Salienta que, antes da adesão de um país à União, é necessária uma preparação profunda e 

abrangente sobre questões de memória, de enfrentar o passado e de assegurar a 

participação ativa dos cidadãos na vida cívica do país em causa. 

13. Tendo em conta o atual contexto de euroceticismo crescente, insta a um procedimento 

simplificado de acesso ao programa, bem como ao aumento do financiamento, no intuito 

de garantir melhores resultados. 
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14. Realça o enorme potencial das redes sociais e dos meios de comunicação social e apela à 

sua melhor utilização como instrumentos de promoção dos valores e da história da UE, no 

âmbito do programa «Europa para os cidadãos». 
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