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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Congratula-se com a proposta de um aumento do financiamento das ações de 
comunicação de 1,9 % em autorizações e de 2,2 % em pagamentos relativamente ao 
orçamento de 2019; considera que se deve promover a comunicação com os cidadãos, a 
fim de assegurar um amplo debate público e a participação dos cidadãos no debate 
sobre o futuro da Europa; recorda as vantagens obtidas por consultas semelhantes já 
realizadas junto dos cidadãos em Estados-Membros da UE;

2. Congratula-se, por conseguinte, com o aumento proposto para o financiamento da 
comunicação das representações da Comissão, do diálogo com os cidadãos e das ações 
de parceria de 8,8 % em autorizações e de 7,9 % em pagamentos; lamenta, contudo, a 
posição do Conselho de reduzir o financiamento das ações de comunicação;

3. Salienta a necessidade de prosseguir os esforços para combater as notícias falsas e a 
desinformação, atribuindo níveis adequados de financiamento a estas atividades e 
garantindo, simultaneamente, uma cooperação interinstitucional adequada; 

4. Congratula-se com o aumento proposto de 3,1 % em autorizações, mas lamenta a 
diminuição de 3,8 % em pagamentos para o programa «Europa para os Cidadãos» 
(rubrica orçamental: 18 04 01 01); condena a posição do Conselho de reduzir em 4,4 % 
as autorizações para este programa, tendo em conta a sua importância institucional para 
a promoção de uma União democrática; congratula-se com o aumento de 5,3 % em 
autorizações e de 21,3 % em pagamentos para o programa «Direitos, Igualdade e 
Cidadania» (rubrica orçamental: 33 02 01), mas lamenta a posição do Conselho de 
reduzir em 3,5 % as autorizações; congratula-se com o facto de ser atribuído um 
montante específico à rubrica orçamental relativa à Iniciativa de Cidadania Europeia 
(ICE);

5. Sublinha a necessidade de dotar o Secretariado Comum do Registo de Transparência 
dos meios administrativos e financeiros suficientes e adequados para levar a cabo as 
suas tarefas, uma vez que desempenha um papel fundamental enquanto garante da 
lealdade e da transparência nas atividades dos grupos de interesse;

6. Insta a Comissão a apresentar as propostas necessárias para o financiamento da 
conferência proposta sobre o futuro da Europa; sublinha que esta conferência deve 
funcionar com os níveis de autonomia necessários e que a participação do Parlamento 
Europeu deve ser em pé de igualdade com as outras instituições europeias; salienta, 
ademais, que a conferência deve assegurar a participação e o empenho de um grande 
número de cidadãos, nomeadamente dos jovens.

7. Considera que a União Europeia deve reforçar a confiança dos cidadãos no orçamento 
da UE e no seu valor acrescentado, bem como os conhecimentos que têm nesta matéria, 
mediante a disponibilização de uma análise orçamental relativa a cada novo programa e 
a cada nova tarefa em termos de economias realizadas a nível nacional e do valor 
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acrescentado que é gerado a nível da UE; entende que, desde modo, podemos obter o 
apoio dos cidadãos da UE e dos Estados-Membros, mudar as mentalidades no que 
respeita às contribuições para o orçamento da UE e contribuir para dar continuidade ao 
projeto europeu.
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