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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, devido à crise económica, não só os Estados-Membros da UE, mas 
também a União Europeia, tiveram de tomar decisões difíceis e fazer cortes nos seus 
orçamentos,

B. Considerando que é vital manter um financiamento adequado para uma política de 
comunicação eficiente a nível da União e a nível local,

C. Considerando que o regulamento relativo à iniciativa de cidadania, que será aplicado a 
partir de 1 de Abril de 2012, requer uma política de comunicação eficiente e disposições 
de execução adequadas, que devem ser adequadamente financiadas,

1. Congratula-se com as dotações orçamentais adequadas previstas para os partidos políticos 
e as fundações a nível europeu;

2. Aprova o aumento das dotações orçamentais de autorização da rubrica "Informação para a 
comunicação social", pois a comunicação social desempenha um papel importante nas 
actividades de comunicação e informação;

3. Verifica com pesar que as dotações da rubrica orçamental "Parceria para a comunicação 
sobre a Europa", que financia actividades de comunicação em parceria entre a Comissão, 
o Parlamento Europeu e os Estados-membros, têm diminuído constantemente; considera 
necessário, pelo contrário, reforçar esta rubrica, pois as operações de comunicação a nível 
da União que desenvolvam sinergias com as autoridades nacionais, regionais e locais 
aumentam significativamente o impacto da difusão de informações, atingindo assim o 
maior público possível;

4. Está consciente da importância da implicação dos cidadãos no desenvolvimento da 
sociedade civil e na vida política, incluindo uma perspectiva europeia; está, pois, 
persuadido de que é necessário repor o nível das dotações de autorização de 2011 na 
rubrica orçamental "Europa para os cidadãos", para uma boa execução deste programa;

5. Está plenamente convicto da necessidade de criar uma nova rubrica orçamental para a 
execução do regulamento relativo à iniciativa de cidadania, pois, para ser eficaz, este novo 
instrumento de democracia participativa requer financiamento e recursos adequados.


