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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. Lamenta que nas rubricas orçamentais propostas pela Comissão para a comunicação não 
exista qualquer referência específica à Conferência sobre o Futuro da Europa; entende 
que deve existir um orçamento específico para financiar adequadamente a Conferência 
sobre o Futuro da Europa, que deve estar de acordo com os objetivos traçados nas 
posições do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa1;

2. Insiste num aumento significativo das dotações para a rubrica orçamental «Promover o 
envolvimento e a participação dos cidadãos na vida democrática da União», em 
consonância com as alterações do Parlamento à proposta da Comissão que cria o 
Programa «Direitos e Valores»2.

3. Congratula-se com o aumento proposto de 12 % em dotações de autorização e de 5 % 
em dotações de pagamento, em comparação com o orçamento de 2020, para os 
«Serviços de comunicação executivos e institucionais»; propõe um novo aumento para 
permitir o empenho ativo da Comissão na sua comunicação sobre o futuro da Europa e 
para intensificar a luta contra a ingerência estrangeira e a desinformação;

4. Propõe um aumento específico na rubrica «Representações da Comissão» com vista a 
estimular o debate público sobre os assuntos da UE, lutar contra a desinformação, 
dialogar de forma proativa com os cidadãos e proporcionar recursos adicionais para 
financiar atividades no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa; considera que 
o Parlamento deve igualmente garantir recursos adequados aos seus gabinetes de 
ligação para este efeito;

5. Congratula-se com o aumento proposto de 35 % em dotações de autorização e de 24 % 
em dotações de pagamento para «Serviços de comunicação aos cidadãos»; propõe um 
novo aumento, tendo em conta a escala das ações de comunicação que serão necessárias 
no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa; convida a Comissão a apresentar 
as propostas necessárias, caso sejam necessárias mais dotações;

6. Solicita que os aumentos orçamentais acima referidos sirvam o propósito de produzir 
resultados concretos e estabelecer uma comunicação de qualidade com os cidadãos; 
considera que, a fim de garantir a realização destes objetivos pelas rubricas orçamentais 
acima referidas, devem ser publicadas sínteses regulares sobre a forma como os 
recursos foram utilizados e o impacto que tiveram.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_PT.html e 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_PT.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_PT.html
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