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Assunto: Parecer sobre as Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2022, 
Secção III – Comissão (2020/2265(BUI))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Constitucionais foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 27 
de janeiro de 2021, a Comissão dos Assuntos Constitucionais decidiu proceder ao envio do 
presente parecer sob a forma de carta.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais examinou o assunto na sua reunião de 25 de 
fevereiro de 2021. Nessa reunião1, a comissão decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar.

Em primeiro lugar, os membros da comissão recordam que, em tempos de desafios sem 
precedentes em termos económicos, sanitários, educativos e sociais decorrentes da pandemia 
de COVID-19, o orçamento anual da União constitui um pilar importante da resposta da UE 
aos danos causados pelo vírus. O orçamento anual da UE para 2022 deve ser ambicioso e 
sólido, de modo a garantir que os programas da União possam funcionar como um estímulo 
económico eficaz. 

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Antonio Tajani (presidente e relator de parecer), 
Gabriele Bischoff (vice-presidente), Charles Goerens (vice-presidente), Giuliano Pisapia (vice-presidente), 
Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, João Ferreira (em substituição de Leila Chaibi), Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze e Rainer Wieland.
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Os membros da comissão realçam ainda a importância de reforçar o orçamento da UE através 
do Instrumento de Recuperação da União Europeia e salientam a necessidade de todos os 
Estados-Membros ratificarem a nova Decisão Recursos Próprios. Chamam igualmente a 
atenção para a necessidade de prosseguir a aplicação do roteiro para a introdução de novos 
recursos próprios, a fim de assegurar que os novos recursos próprios cubram, pelo menos, as 
despesas relacionadas com o reembolso do Instrumento de Recuperação da União Europeia.

Os membros da comissão sublinham que o orçamento da União para 2022 também deve ser 
suficiente para financiar o exercício das competências atribuídas à União pelos Tratados, 
centrar-se no interesse europeu comum e permitir que a União produza resultados relevantes 
para os cidadãos europeus. 

Uma comunicação eficaz com os cidadãos de toda a Europa e a sua consulta devem figurar 
entre as principais prioridades do orçamento, a fim de assegurar uma participação ampla, ativa 
e eficaz dos cidadãos. Em particular, o orçamento para 2022 deverá dispor dos recursos 
necessários para a realização da Conferência sobre o Futuro da Europa. Estes recursos devem 
estar à altura dos objetivos da Conferência, enunciados na posição do Parlamento Europeu 
sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa2, como a organização de ágoras temáticas dos 
cidadãos europeus e de ágoras dos jovens ao longo de todo o processo. 

Os membros da comissão salientam a necessidade de financiamento adequado dos programas, 
atividades e iniciativas da União, que são vitais para intensificar os processos de democracia 
participativa na UE, reforçar a confiança dos cidadãos e melhorar a sua compreensão das 
políticas da UE, bem como desenvolver e promover a cidadania europeia – em especial a 
Iniciativa de Cidadania Europeia e o Programa Direitos e Valores. 

É igualmente necessário assegurar níveis adequados de financiamento para as estruturas das 
instituições e dos organismos da UE responsáveis pela comunicação com os cidadãos e pela 
luta contra a desinformação, como, por exemplo, as representações da Comissão e o futuro 
Secretariado da Conferência sobre o Futuro da Europa, a fim de lhes permitir desempenhar 
eficazmente as suas funções. 

Por último, mas não menos importante, os membros da comissão recordam a necessidade de 
afetar fundos adequados aos serviços de comunicação da Comissão destinados a promover a 
educação para a cidadania, bem como a informar os cidadãos sobre as atividades e as políticas 
da União, contribuindo assim para uma maior sensibilização e para a luta contra a 
desinformação tanto nos Estados-Membros como em linha.

Estou certo de que a Comissão dos Orçamentos terá estas sugestões em consideração aquando 
da elaboração das orientações para o orçamento de 2022.

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Tajani

2 Textos aprovados: P9_TA(2020)0010 e P9_TA(2020)0153


