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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a actual crise económica e do euro que enfrenta a União Europeia 
realçou a necessidade de uma Europa mais unida e de uma maior cooperação entre os 
Estados-Membros, o que requer que os cidadãos europeus apoiem com convicção as 
instituições europeias, depositando nas mesmas inteira confiança,

B. Considerando que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 2009, 
foi portadora das alterações institucionais capazes de promover uma União mais 
democrática, como sejam competências reforçadas para o Parlamento Europeu e os 
parlamentos nacionais e a criação da iniciativa de cidadãos, que requererá uma política de 
comunicação global em relação aos cidadãos, por forma a que possam fazer um devido 
uso deste novo meio de influência,

C. Considerando que o Parlamento, na sua resolução, de 15 de Junho de 2010, sobre o 
mandato relativo ao trílogo sobre o projecto de orçamento 20111, manifestou a sua 
apreensão "com o baixo nível das dotações - que até diminuíram, em alguns casos, em 
comparação com 2010 - consagradas aos programas de promoção da cidadania europeia, 
da comunicação e da informação para a comunicação social" e "entende que esses 
programas constituem um elemento essencial para a formação de uma identidade 
europeia e a comunicação do projecto europeu aos cidadãos da UE",

D. Considerando que, no seu parecer de 2 de Setembro de 2009 sobre o projecto de 
orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010, Secção III - Comissão2, a 
Comissão dos Assuntos Constitucionais manifestou a sua apreensão face à redução das 
dotações na sub-rubrica 3.2 (Cidadania), em relação a 2009,

1. Destaca que a emergência da governação económica europeia e todas as recentes medidas 
adoptadas pelos Estados-Membros em resposta à crise do euro terão de ser acompanhadas 
de uma política de comunicação adequada, a fim de granjear o apoio dos cidadãos, aos 
quais cumpre apresentar as vantagens decorrentes de uma Europa mais colectiva;

2. Entende, além disso, que as novas disposições institucionais do Tratado de Lisboa, 
nomeadamente a criação do Serviço Europeu de Acção Externa, que deverá surtir um 
impacto significativos a longo prazo na forma como a União Europeia e os 
Estados-Membros abordam a política externa, terão de ser devidamente explicadas aos 
cidadãos;

3. Lamenta que, num momento em que é necessário consagrar um apoio financeiro mais 
importante à política de comunicação com o objectivo de promover os objectivos e os 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0205.
2 Anexo ao relatório da Comissão dos Orçamentos de 13 de Outubro de 2009 (A7-0038/2009).
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benefícios da União e viabilizar um melhor entendimento das suas estruturas e das 
possibilidades de os cidadãos influenciarem as suas políticas, os montantes propostos 
pela Comissão no seu projecto de orçamento para 2011 afiguram-se baixos ou mesmo 
mais baixos do que o observado em 2010; 

4. Saúda, por outro lado, o nível do aumento previsto nas previsões de receitas e despesas 
do Parlamento para 2011 no domínio do financiamento dos partidos políticos europeus e 
das fundações europeias; recorda a importância dos partidos políticos europeus e das 
fundações europeias para reforçar a sensibilização dos cidadãos para as políticas 
europeias e a integração europeia.


