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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 o orçamento da União constitui um instrumento único para catalisar os 
investimentos que deveria ser reforçado em período de crise,

B. Considerando as suas resoluções, de 14 de março de 2012, sobre as orientações gerais para 
a elaboração do orçamento para 2013 – Secção III – Comissão1 e, de 8 de junho de 2011, 
sobre "Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva"2,

1. Considera que o ano de 2013 poderá assinalar o início da saída da crise e que a política 
orçamental, enquanto tal, não deverá constituir um entrave à perspetiva de uma retomada 
do crescimento; considera, por conseguinte, que o próximo quadro financeiro plurianual 
2014-2020 deverá prever um balanço mais equilibrado entre as medidas restritivas e as de 
incentivo à criação de emprego e de regresso ao emprego;

2. Salienta que 2013 é um ano pré-eleitoral que requer uma comunicação europeia reforçada 
para informar os cidadãos dos seus direitos eleitorais e dos desafios que representam as 
eleições europeias; considera que os cidadãos deverão ter igualmente a oportunidade de 
serem sensibilizados para o papel da União e as medidas já tomadas para fazer face à crise, 
bem como para as que poderão vir a ser tomadas;

3. Lamenta que 2013, enquanto Ano Europeu dos Cidadãos, não tenha podido beneficiar de 
fundos suplementares a título do orçamento da União, pelo que apela à Comissão para que 
vele por uma tomada consideração eficaz os objetivos do Ano Europeu dos Cidadãos na 
execução das políticas da União;

4. Salienta que, para assegurar uma aplicação eficaz da iniciativa de cidadania europeia, a 
Comissão e o Parlamento Europeu deveriam prever um financiamento adequado e 
equitativo das audições públicas;

5. Considera que os partidos políticos a nível europeu e as fundações europeias devem 
beneficiar de um financiamento suficiente para desempenhar a função que os Tratados 
atribuem aos partidos em termos de expressão da vontade dos cidadãos.

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0077.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.


