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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:

A. Considerando que as eleições europeias de 2009 confirmaram a tendência geral para a 
diminuição na afluência às urnas, que se tem vindo a constatar desde as primeiras 
eleições para o Parlamento Europeu em 1979, tendo-se registado a mais baixa afluência 
nos países que aderiram à União Europeia no quadro do último alargamento,

B. Considerando que a potencial entrada em vigor do Tratado de Lisboa deverá requer o 
desenvolvimento de uma campanha de comunicação destinada a explicar aos cidadãos as 
mudanças introduzidas pelo Tratado, nomeadamente as novas competências do 
Parlamento Europeu e dos Parlamentos nacionais, bem como a nova capacidade de 
iniciativa que é conferida aos cidadãos, instrumento que possibilita a estes últimos 
influenciar as políticas europeias,

C. Considerando que, na sua resolução de 10 de Março de 2009 sobre as orientações para o 
processo orçamental de 20101, o Parlamento "chama a atenção para a necessidade de 
disponibilizar fundos suficientes para a política de comunicação, nomeadamente para 
que esta seja alinhada pelos objectivos estabelecidos na Declaração conjunta do 
Parlamento, do Conselho e da Comissão, de Outubro de 2008, intitulada "Comunicar a 
Europa em parceria";

1. Salienta a necessidade de se desenvolver uma ampla política de comunicação que 
permita uma sensibilização para os benefícios decorrentes da integração europeia e 
constitua uma base para um verdadeiro diálogo com os cidadãos europeus; insiste, por 
conseguinte, no facto de estas actividades necessitarem de um maior apoio financeiro;

2. Observa que, apesar de o projecto de orçamento geral para 2010 prever um aumento das 
dotações para autorizações em relação ao orçamento de 2009, o montante inscrito na 
rubrica 3b (Cidadania) deverá diminuir; considera lamentável uma tal diminuição num 
domínio político fundamental como este e insiste, por isso, em que as dotações em 
questão sejam aumentadas e utilizadas da melhor forma;

3. Considera que os centros de informação e os gabinetes de representação da UE podem 
desempenhar um papel fulcral nesta estratégia de comunicação, na medida em que 
constituem um meio para chegar aos cidadãos e os aproximar da União Europeia, pelo 
que insiste na necessidade de apoiar a suas actividades e reforçar o seu impacto;

4. Considera que é desejável a constituição de partidos pan-europeus, sobretudo na 
perspectiva de aumentar a afluência às urnas em futuras eleições europeias; considera 
que um tal objectivo poderia ser atingido, nomeadamente através de um aumento do 
financiamento das fundações e partidos políticos a nível europeu;
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5. Relembra a importância da iniciativa "Comunicar a Europa em parceria", que contribui 
consideravelmente para o reforço da coerência e da eficácia da estratégia europeia de 
comunicação; sugere que os fundos inscritos no orçamento de 2010 tenham em conta os 
desafios adicionais que poderão colocar-se no seguimento das possíveis reformas 
institucionais decorrentes do Tratado de Lisboa.


