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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a redução do espaço reservado à sociedade civil na Europa
(2021/2103(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir 
«Carta»),

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/692 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de abril de 2021, que cria o Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores e 
que revoga o Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e 
o Regulamento (UE) n.º 390/2014 do Conselho1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de julho de 2021, intitulada 
«Relatório de 2021 sobre o Estado de Direito: Situação na União Europeia» 
(COM(2021)0700),

– Tendo em conta o Relatório do Grupo do Comité Económico e Social Europeu para os 
Direitos Fundamentais e o Estado de Direito, de junho de 2020, intitulado 
«Desenvolvimentos nacionais do ponto de vista da sociedade civil, 2018-2019»,

– Tendo em conta o Relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da UE (FRA), de 17 
de janeiro de 2018, intitulado «Desafios enfrentados pelas organizações da sociedade 
civil que trabalham no domínio dos direitos humanos na União Europeia», os seus 
boletins sobre as consequências em matéria de direitos fundamentais da pandemia de 
COVID-19 na UE publicados em 2020 e os seus outros relatórios, dados e ferramentas, 
em particular o Sistema de Informação da União Europeia sobre Direitos Fundamentais 
(EFRIS),

– Tendo em conta o Relatório da FRA, de 22 de setembro de 2021, intitulado «A proteção 
do espaço cívico na UE»,

– Tendo em conta as Orientações conjuntas do Gabinete das Instituições Democráticas e 
dos Direitos Humanos (ODIHR) da Organização para a Segurança e a Cooperação na 
Europa (OSCE) e da Comissão de Veneza, de 1 de janeiro de 2015, sobre a liberdade de 
associação,

– Tendo em conta as Orientações do ODIHR/OSCE e da Comissão de Veneza, de 8 de 
julho de 2019, sobre a liberdade de reunião pacífica,

1 JO L 156 de 5.5.2021, p. 1.
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– Tendo em conta a nota de orientação das Nações Unidas, de 23 de setembro de 2020, 
sobre a proteção e a promoção do espaço cívico,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas, de 9 de dezembro de 1998, sobre o 
Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de 
Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente 
Reconhecidos,

– Tendo em conta o Comentário Geral n.º 34 do Comité dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, de 12 de setembro de 2011, sobre o artigo 19.º: liberdades de opinião e 
de expressão,

– Tendo em conta o Comentário Geral n.º 37 do Comité dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, de 17 de setembro de 2020, sobre o artigo 21.º: direito de reunião 
pacífica,

– Tendo em conta a Recomendação CM/Rec(2007)14 do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa aos Estados-Membros, de 10 de outubro de 2007, sobre o estatuto 
jurídico das organizações não governamentais na Europa,

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social Europeu (CESE), de 20 de 
março de 2019, intitulado «Uma democracia resiliente graças a uma sociedade civil 
forte e diversificada»,

– Tendo em conta o Parecer do CESE, de 19 de outubro de 2017, intitulado «O 
financiamento das organizações da sociedade civil pela UE»,

– Tendo em conta o Relatório anual de 2020 das organizações parceiras da Plataforma do 
Conselho da Europa para promover a proteção do jornalismo e a segurança dos 
jornalistas,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de dezembro de 2020, intitulada 
«Estratégia para reforçar a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais na UE» 
(COM(2020)0711),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de dezembro de 2020, sobre o plano 
de ação para a democracia europeia (COM(2020)0790),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de outubro de 2017, sobre «Fazer face à redução 
do espaço da sociedade civil nos países em desenvolvimento»2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de abril de 2018, sobre a necessidade de criar 
um Instrumento de Valores Europeus para apoiar as organizações da sociedade civil que 
promovem os valores fundamentais na União Europeia a nível local e nacional3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de novembro de 2018, sobre a necessidade de 
um mecanismo abrangente da UE para a proteção da democracia, do primado do Direito 

2 JO C 346 de 27.9.2018, p. 20.
3 JO C 390 de 18.11.2019, p. 117.
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e dos direitos fundamentais4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de outubro de 2020, sobre a criação de um 
mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de novembro de 2020, sobre o impacto das 
medidas de resposta à COVID-19 na democracia, no Estado de direito e nos direitos 
fundamentais6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2020, sobre o reforço da 
liberdade dos meios de comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, 
discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de novembro de 2020, sobre a situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 2018-20198,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de junho de 2021, sobre o relatório de 2020, da 
Comissão, sobre o Estado de Direito9,

– Tendo em conta o seu Relatório, de xxxx, sobre um estatuto para as associações e as 
organizações sem fins lucrativos transfronteiriças europeias,

– Tendo em conta o seu Relatório, de xxxx, sobre o reforço da democracia e a liberdade e 
pluralismo dos meios de comunicação social na UE: o recurso abusivo a ações civis e 
penais para silenciar jornalistas, as ONG e a sociedade civil,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2021),

A. Considerando que a União assenta nos valores consagrados no artigo 2.º do TUE e que 
estes valores são comuns aos Estados-Membros; que o artigo 11.º, n.º 2, do TUE e o 
artigo 15.º, n.º 1, do TFUE salientam a importância do diálogo civil para a realização 
dos objetivos da União;

B. Considerando que as organizações da sociedade civil (OSC) são organizações sem fins 
lucrativos independentes das instituições públicas e dos interesses comerciais, cujas 
atividades contribuem para a realização dos valores e direitos fundamentais da UE; que 
os defensores dos direitos humanos, os ativistas e os grupos informais são também 
agentes fundamentais da sociedade civil;

4 JO C 363 de 28.10.2020, p. 45.
5 JO C 395 de 29.9.2021, p. 2.
6 JO C 415 de 13.10.2021, p. 36.
7 JO C 425 de 20.10.2021, p. 28.
8 JO C 425 de 20.10.2021, p. 107.
9 Textos aprovados, P9_TA(2021)0313.
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C. Considerando que a expressão espaço cívico se refere ao quadro jurídico e político em 
que as pessoas e grupos podem participar de forma significativa na vida política, 
económica, social e cultural da sua sociedade, exercendo o direito de expressarem 
opiniões, de se reunirem, de se associarem e de dialogarem entre si e com as 
autoridades;

D. Considerando que a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são a pedra 
angular de todas as sociedades livre e democráticas;

E. Considerando que a liberdade de associação é uma das bases essenciais de uma 
sociedade democrática e pluralista, dado que permite aos cidadãos agirem coletivamente 
em domínios de interesse mútuo e contribuírem para o bom funcionamento da vida 
pública;

F. Considerando que o direito de reunião pacífica é uma pedra angular da democracia; que 
as restrições e o policiamento de reuniões pacíficas têm de respeitar a legalidade, 
necessidade, proporcionalidade e não discriminação;

G. Considerando que a liberdade de expressão foi restringida em alguns Estados-Membros; 
que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública foram também 
utilizadas contra as organizações da sociedade civil (OSC) e os defensores dos direitos 
humanos; que estas ações têm um forte efeito dissuasor sobre a liberdade de expressão;

H. Considerando que a liberdade de associação está a ser enfraquecida em alguns Estados-
Membros;

I. Considerando que, em alguns Estados-Membros, foram impostas restrições com o 
objetivo deliberado de limitar o espaço cívico, restrições estas a que se juntam o assédio 
jurídico, administrativo e fiscal, a criminalização e a retórica negativa com o fim de 
estigmatizar e deslegitimar as OSC e de lhes retirar a sua capacidade para levarem a 
cabo o seu trabalho legítimo; que o discurso de ódio, o assédio e os ataques também têm 
origem em agentes não estatais; que as OSC que trabalham no domínio dos direitos das 
mulheres, incluindo a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, no domínio das 
questões ambientais e no domínio da proteção dos direitos das minorias e das pessoas 
LGBTI, bem como as que prestam assistência aos requerentes de asilo e as que realizam 
operações de busca e salvamento, estão particularmente expostas;

J. Considerando que alguns Estados-Membros impuseram restrições à capacidade das 
OSC para participarem em atividades políticas; que, noutros, a acusação de que são 
organizações políticas que é feita às OSC se tornou um instrumento para as estigmatizar 
e deslegitimar; que as OSC denunciam práticas de financiamento que são 
discriminatórias e restritivas em determinados Estados-Membros;

K. Considerando que foram adotadas em alguns Estados-Membros políticas e práticas que 
provocam um efeito dissuasor sobre o espaço cívico, com o objetivo de levar à 
autocensura e de dissuadir os agentes cívicos de exercerem os seus direitos;

L. Considerando que o direito de reunião pacífica foi restringido devido às regras sobre o 
distanciamento social necessário na maioria dos Estados-Membros; que, em alguns 
Estados-Membros, há um aumento dos poderes das autoridades de segurança, o que é 
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motivo de preocupação por causa da sua necessidade e proporcionalidade;

M. Considerando que a emergência de organizações não governamentais organizadas pelo 
Governo destinadas a apoiar a legitimidade política do poder instalado constitui uma das 
formas de ataque mais graves às OSC, que põe a sua existência em perigo ao ser lesiva 
da cidadania ativa;

N. Considerando que, embora as atividades económicas das OSC e o seu contributo para a 
economia social sejam cada vez maiores, não foram tomadas medidas legislativas para 
desbloquear as suas operações a nível da UE;

O. Considerando que o financiamento estrangeiro é atacado jurídica e politicamente em 
alguns Estados-Membros;

1. Afirma que o papel das OSC na realização dos valores e direitos fundamentais da UE e 
na execução das políticas e estratégias da UE é crucial; salienta o seu contributo 
fundamental ao apoiarem um debate público esclarecido, ao exprimirem as aspirações 
da sociedade, ao darem voz às pessoas vulneráveis e marginalizadas, ao 
disponibilizarem know-how no âmbito do processo de decisão política, ao promoverem 
a cidadania ativa e ao serem escolas de democracia;

2. Sublinha que, para que as organizações da sociedade civil cresçam, o ambiente do 
espaço cívico tem de ser propício e seguro, sem interferências indevidas, sem 
intimidação, sem assédio e sem efeitos dissuasores;

3. Alerta para a degradação do espaço cívico na UE com políticas que dificultam as 
operações das OSC, o seu acesso a um financiamento sustentável e a sua capacidade de 
participarem no processo de decisão política; condena todas as formas de assédio, de 
difamação, de estigmatização e de criminalização das OSC e de as transformar em bode 
expiatório;

4. Concorda com a Comissão quando considera que se o espaço de ação da sociedade civil 
diminui, é sinal de que o Estado de direito está em risco; insta, pois, a Comissão a 
reforçar e estruturar a sua monitorização da situação do espaço cívico nos Estados-
Membros, criando um «índice do espaço cívico europeu» baseado nos quadros 
existentes para medir o espaço cívico e introduzindo no seu Relatório anual sobre o 
Estado de direito um capítulo desenvolvido sobre o espaço cívico, que deve incluir 
recomendações por país;

5. Congratula-se com que a Comissão reconheça a importância da sociedade civil em 
várias políticas e estratégias da UE; salienta, no entanto, que a melhoria efetiva da 
situação das OSC no terreno com esta abordagem fragmentada é pequena;

6. Insta, por conseguinte, a Comissão a adotar uma estratégia global para a sociedade civil 
que integre todos os instrumentos existentes, que elimine as lacunas em matéria de 
monitorização, de apoio e de proteção e que constitua um verdadeiro reconhecimento 
político do papel crucial das OSC na realização dos valores e políticas da UE;

Um ambiente normativo e político propício sem efeitos dissuasores, ameaças e ataques
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7. Salienta que a capacidade de ação das OSC depende da existência de um ambiente 
jurídico e político propício, em particular do exercício da liberdade de associação, de 
reunião pacífica e de expressão; insta os Estados-Membros a garantirem o exercício 
destes direitos em conformidade com as normas internacionais;

8. Considera que o contributo das OSC para o mercado único e a economia social, bem 
como o seu papel na realização dos valores e políticas da UE, é um argumento forte a 
favor da eliminação dos obstáculos às suas operações a nível da UE; solicita, por 
conseguinte, que a Comissão proponha legislação que aproxime o direito dos Estados-
Membros nesta matéria;

9. Solicita que a Comissão inclua nas suas avaliações de impacto um controlo sistemático 
relativo ao espaço cívico para evitar que as suas propostas legislativas tenham efeitos 
negativos sobre o espaço cívico;

10. Solicita que os Estados-Membros só limitem as reuniões pacíficas se tal for estritamente 
necessário e de modo proporcionado; condena todo o uso desnecessário da força contra 
os manifestantes, bem como a sua criminalização e vigilância; solicita que a Comissão 
emita orientações para a proteção da liberdade de reunião pacífica;

11. Alerta para o impacto negativo das políticas e da retórica que provocam um efeito 
dissuasor sobre o espaço cívico; insta a Comissão a converter a análise dos efeitos 
dissuasores num aspeto fundamental do seu Relatório anual sobre o Estado de direito, a 
basear-se no processo C-78/1810 para contestar as medidas com um efeito dissuasor 
sobre o exercício dos direitos da Carta sempre que a abordagem das questões pode ser 
semelhante e a requerer a aplicação de medidas provisórias para evitar danos 
irreparáveis enquanto o recurso judicial está a decorrer;

12. Condena todas as ameaças e ataques contra as OSC por parte de agentes do Estado; 
condena igualmente todos os casos de ataques e ameaças por parte de agentes não 
estatais, designadamente as ações judiciais estratégicas contra a participação pública;

13. Insta os Estados-Membros a condenarem inequivocamente tais atos, a adotarem 
medidas preventivas e a investigarem sistematicamente todas as alegações a este 
respeito;

14. Defende a criação de um mecanismo de alerta da UE que permita às OSC e aos 
defensores dos direitos humanos registarem os ataques e pedirem apoio;

Acesso sustentável e não discriminatório aos recursos

15. Insta a Comissão a propor um conjunto abrangente de medidas e recomendações para 
assegurar o financiamento a longo prazo das OSC; salienta a importância de se 
garantirem fontes de financiamento complementares; sublinha que o financiamento 
público deve cobrir todos os tipos de atividades da sociedade civil;

16. Manifesta a sua séria preocupação com a emergência de organizações não 

10 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 18 de junho de 2020, Comissão Europeia/Hungria, C-
78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
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governamentais organizadas pelo Governo e de práticas conexas de financiamento 
público que são discriminatórias e frequentemente opacas; alerta para o seu efeito 
negativo sobre a perceção da legitimidade das OSC e, consequentemente, sobre a 
vontade dos cidadãos de se empenharem numa cidadania ativa;

17. Congratula-se com a adoção do Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores com 
um orçamento reforçado; solicita que a Comissão consulte ativamente as OSC aquando 
da definição dos programas de trabalho e dos mecanismos de financiamento para 
assegurar a transparência, a flexibilidade e a facilidade de utilização; congratula-se com 
os mecanismos de concessão de novas subvenções da vertente «valores da União»;

18. Insta a Comissão a assegurar que os fundos da UE só sejam atribuídos às organizações 
estritamente independentes de qualquer governo e que respeitam plenamente os valores 
da UE;

19. Condena a tentativa feita por certos Estados-Membros para imporem limitações ao 
financiamento estrangeiro e as narrativas políticas conexas difundidas por estes Estados-
Membros e as medidas por si tomadas com o objetivo de estigmatizarem as OSC;

20. Defende uma definição a nível da UE do conceito de utilidade pública, dado que tal 
aumentaria as doações transfronteiriças na medida em que permitiria o reconhecimento 
mútuo do estatuto de utilidade pública e a igualdade de tratamento no tocante às 
vantagens que lhe estão associadas;

Diálogo civil e participação nas decisões políticas

21. Salienta a importância do diálogo civil para a tomada de decisões políticas informadas e 
sublinha que a posição privilegiada, em contacto com os cidadãos, das OSC e o seu 
know-how lhes conferem um papel fundamental no diálogo civil;

22. Lamenta que o diálogo civil continue a ser frequentemente um processo ad hoc; solicita 
que os Estados-Membros desenvolvam quadros políticos coerentes que assegurem 
processos que sejam estruturados, previsíveis e a longo prazo, uma participação 
inclusiva e um reexame sistemático; solicita que a Comissão apresente recomendações 
com base na análise das práticas existentes;

23. Congratula-se com a atribuição a um Vice-Presidente da Comissão da responsabilidade 
de manter um diálogo aberto, transparente e regular com a sociedade civil; salienta que 
o diálogo civil deve ser mais operacionalizado;

24. Solicita que a Comissão use a sua influência para que a definição dos programas 
nacionais de execução dos fundos da UE e a execução pelos Estados-Membros das 
estratégias e planos de ação da UE prevejam que os Estados-Membros têm de criar 
mecanismos eficazes de diálogo civil;

°

° °

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
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Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O tema do presente relatório é o há muito aguardado reconhecimento político a nível da UE 
de que o papel da sociedade civil no funcionamento das sociedades pluralistas e democráticas 
é fundamental e os crescentes desafios, bem como ataques, às organizações da sociedade civil 
e à sociedade civil em geral, incluindo os defensores dos direitos humanos na União Europeia.

Devido ao seu vasto leque de atividades, que as inserem na sociedade, incluindo a educação, a 
defesa e a representação de causas ou a sua função de prestadoras de serviços e de apoio aos 
cidadãos, as entidades cívicas desempenham um papel crucial na promoção, monitorização e 
proteção dos direitos fundamentais e dos princípios das nossas sociedades democráticas, sem 
aspirarem ao poder político para si próprias. A sua proximidade com as pessoas e as 
comunidades permite-lhes observar os efeitos das políticas públicas e do discurso político na 
vida dos cidadãos e testemunhar a discriminação e a precariedade. Quando os direitos 
fundamentais, os princípios democráticos ou o Estado de direito são enfraquecidos, ou são 
alvo de ataques, o papel destas entidades na sensibilização, no apoio à sua proteção e na 
mobilização para a sua defesa é fundamental.

O papel da sociedade civil na realização dos valores subjacentes aos alicerces da UE 
consagrados no artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TUE) é, pois, fundamental. Este 
papel é reconhecido pelos Tratados no artigo 11.º do TUE, que prevê que a UE deve 
estabelecer um diálogo aberto, transparente e regular com a sociedade civil, e pelo artigo 15.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que preconiza que a participação da 
sociedade civil seja assegurada.

No entanto, ao defenderem, ou desenvolverem estes valores, as organizações da sociedade 
civil tornam-se frequentemente alvo de políticas e medidas que tentam limitar o espaço em 
que lhes é permitido operar. A redução do espaço cívico tem vários níveis, desde o 
estabelecimento de obstruções administrativas não intencionais a ataques deliberados contra a 
própria existência da sociedade civil e dos seus representantes. Estes ataques são lesivos do 
Estado de direito e colidem com os valores europeus. Por conseguinte, a situação do Estado 
de direito não pode ser completamente analisada sem um exame do espaço cívico na Europa e 
nos Estados-Membros.

É possível encontrar sinais de alguma redução do espaço cívico em praticamente todos os 
Estados-Membros da União, de acordo com as publicações sucessivas da Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) e uma vasta gama de relatórios de ONG 
para a defesa dos direitos humanos e de organismos de monitorização dos direitos humanos, 
mas também de organizações internacionais como a OCDE ou o Conselho da Europa.

Em especial, o último relatório da FRA intitulado «A proteção do espaço cívico na UE», 
publicado em 22 de setembro de 2021, baseia-se numa análise exaustiva, bem como em 
entrevistas e inquéritos realizados em conjunto com organizações da sociedade civil nos 
últimos anos e fornece uma imagem abrangente e atualizada da situação do espaço cívico e 
dos seus pilares fundamentais: o quadro institucional global, um ambiente normativo propício, 
o acesso a recursos e financiamento sustentáveis, a participação no processo legislativo e nas 
decisões políticas e a manutenção de um espaço seguro para os agentes da sociedade civil. 
Para cada um destes domínios, são apresentadas pela FRA informações abundantes e 
documentadas sobre as principais tendências, incluindo a referência das medidas tomadas em 
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Estados-Membros específicos.

O presente relatório do Parlamento Europeu não pretende duplicar o trabalho da Agência dos 
Direitos Fundamentais e de outras organizações que monitorizam o estado do espaço cívico e 
dos direitos fundamentais. Pretende antes aumentar a sensibilização política e apreender os 
tipos de desafios que os agentes da sociedade civil têm de enfrentar, em vez dos casos 
concretos de tais desafios, e propor políticas e medidas para estes problemas.

O impacto das medidas que provocam um efeito dissuasor

As políticas e medidas destinadas a terem um efeito dissuasor sobre o espaço cívico são de 
particular importância, dado que levam à autocensura e desencorajam as organizações da 
sociedade civil e os cidadãos, mas também certos profissionais (por exemplo, os juízes e os 
jornalistas), de exercerem os seus direitos cívicos ou de executarem o seu legítimo trabalho.

Embora possam ser de natureza muito diversa, tais políticas combinam frequentemente 
disposições vagas, com uma ampla margem discricionária para as autoridades públicas, com 
potenciais sanções desproporcionadamente pesadas. A sua aplicação arbitrária é 
frequentemente utilizada para reforçar ainda mais o efeito dissuasor desejado. Em certos 
casos, a mera perspetiva da sua aplicação pode ter um efeito dissuasivo suficientemente forte 
para a autocensura funcionar, sem a necessidade de as aplicar efetivamente. Para além das 
medidas meramente legislativas, a retórica negativa, a estigmatização, as campanhas de 
difamação, o assédio, a intimidação e a criminalização têm também efeitos dissuasores.

O problema dos efeitos dissuasores é já incluído em alguns dos capítulos do relatório da 
Comissão sobre o Estado de direito relativos aos países, mas um procedimento mais 
sistemático, em que os efeitos dissuasores sejam um elemento fundamental que tem de ser 
monitorizado no relatório sobre o Estado de direito, ajudaria a documentar melhor o impacto 
destas políticas no espaço cívico e as suas características. Por sua vez, poderiam ser iniciados 
outros procedimentos de infração estratégicos, como o processo C-78/18, em que o conceito 
de «efeito dissuasor» teve um papel importante na conclusão do Tribunal de que as medidas 
em causa violavam a liberdade de associação.

Os ataques, o discurso de ódio e a intimidação são também levados a cabo por agentes 
privados, nomeadamente sob a forma de ações judiciais estratégicas contra a participação 
pública, que justificam uma ação decisiva por parte da UE nos moldes preconizados pelo 
Parlamento.

A emergência de organizações não governamentais organizadas pelo Governo

Um fenómeno menos documentado que o presente relatório pretende evidenciar é a 
emergência de organizações não governamentais organizadas pelo Governo, destinadas a 
apoiar a legitimidade política do poder instalado.

Ao apresentarem-se como vozes independentes, estas organizações exageram o sentimento de 
apoio popular aos objetivos políticos do poder instalado. Desta maneira, ameaçam pilares 
básicos da democracia, como o debate e deliberação públicos, e a sua presença na esfera 
pública é lesiva da cidadania ativa, ameaçando assim o espaço cívico a longo prazo.

Se um estudo e documentação mais aprofundado do fenómeno ajudaria a compreender melhor 



PR\1241461PT.docx 13/14 PE699.075v01-00

PT

os impactos destas práticas, é verdade que importa assegurar que sejam definidos mecanismos 
e estratégias para que os fundos da UE não sejam atribuídos a organizações não 
governamentais organizadas pelo Governo, ou a organizações que não respeitam os valores da 
UE.

Uma estratégia global da UE para a sociedade civil

A importância da sociedade civil no apoio aos objetivos da União é visível numa grande 
variedade de políticas e estratégias da UE. Algumas são políticas horizontais, como a 
Estratégia para a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais ou o Plano de Ação para a 
Democracia Europeia, mas também é visível em várias políticas setoriais, como nos domínios 
da luta contra o racismo, da igualdade das pessoas LGBTQI+, da inclusão dos ciganos, dos 
direitos das crianças, da deficiência, dos direitos das vítimas, dos direitos das mulheres e da 
integração dos migrantes.

O Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores foi adotado com um orçamento mais 
elevado do que a proposta inicial da Comissão, nomeadamente com uma forte pressão do 
Parlamento para permitir complementar as três vertentes de importância fundamental com 
uma quarta vertente relativa aos valores da União.

A Comissão Europeia sublinha também com frequência que as organizações da sociedade 
civil têm um papel importante na monitorização da situação do Estado de direito, da 
democracia e dos direitos fundamentais, nomeadamente com o seu contributo para a 
elaboração do Relatório anual sobre o Estado de direito.

No entanto, embora a Comissão ponha em evidência a sua confiança nas organizações da 
sociedade civil para a promoção, monitorização e proteção dos valores da UE e para a 
realização de muitas políticas da UE, a sua resposta para os desafios que têm de ser 
enfrentados pelas organizações da sociedade civil continua a ser fragmentada e incompleta.

O presente relatório de iniciativa preconiza, pois, uma estratégia da UE para a sociedade civil 
que deve reconhecer verdadeira e inequivocamente que a UE está empenhada em proteger, 
fomentar e apoiar a sociedade civil e o espaço cívico. Deve integrar todos os instrumentos 
existentes e complementá-los com novos instrumentos para colmatar as lacunas existentes em 
matéria de monitorização, prevenção, apoio e proteção.

Para ser abrangente, tal estratégia deve incluir o reconhecimento político da sociedade civil 
como um parceiro fundamental das instituições da UE, deve incluir uma monitorização 
reforçada e estruturada da situação do espaço cívico nos Estados-Membros, deve incluir 
disposições para desenvolver e proteger o ambiente normativo em que operam, incluindo a 
prevenção e o apoio quando são alvo de ataques, deve incluir um quadro destinado a garantir 
a sua sustentabilidade financeira e deve incluir medidas para assegurar uma verdadeira 
participação nos processos de decisão política.

Em especial, a propósito da monitorização, apesar das tendências preocupantes e dos visíveis 
ataques contra as organizações da sociedade civil, o Relatório anual da Comissão sobre o 
Estado de direito ainda só inclui um pequeno número de pontos sobre o espaço cívico no seu 
capítulo sobre «as questões institucionais relacionadas com os equilíbrios de poderes», ao 
mesmo tempo que reconhece que se o espaço de ação da sociedade civil diminui, é sinal de 
que o Estado de direito está em risco. Um capítulo desenvolvido sobre o espaço cívico, que 
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deve incluir recomendações específicas por país, não só reconheceria que o papel das 
organizações da sociedade civil é fundamental, mas também contribuiria para o seu peso 
político, reforçando assim a voz da UE na proteção da sociedade civil.

A inclusão de recomendações específicas por país em todos os capítulos do Relatório sobre o 
Estado de direito contribuiria para melhorar a eficácia do relatório, dado que permitiria não só 
examinar as violações, mas também definir medidas concretas para proteger as principais 
instituições e agentes que protegem o Estado de direito, a democracia e os direitos 
fundamentais.

A criação de um índice do espaço cívico europeu que estruture e sistematize a monitorização 
do espaço cívico nos Estados-Membros e permita observar a sua evolução ao longo do tempo 
seria uma medida fundamental neste domínio. Como é assinalado no relatório da FRA, já 
existem metodologias e quadros para medir a situação do espaço cívico, metodologias e 
quadros estes que devem ser desenvolvidos. O índice seria então utilizado na elaboração do 
Relatório anual sobre o Estado de direito.

As medidas e políticas cruciais para proteger o ambiente político e jurídico das organizações 
da sociedade civil, para prevenir as ameaças e ataques contra estas organizações e as proteger 
contra tais ameaças e ataques, para garantir um financiamento sustentável e para assegurar o 
acesso à esfera de decisão política são enumeradas e relacionadas nas três partes interligadas 
do relatório.


