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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que a Comissão e o Parlamento Europeu são os depositários do pensamento 
europeu, pelo que espera destes uma afirmação forte e coesa do seu empenhamento na 
adopção de uma Constituição para a Europa;

2. Solicita a organização de um debate sobre o futuro da União Europeia numa perspectiva 
de geoestratégia internacional, na medida em que esse debate permitirá definir mais 
exactamente a Europa que os cidadãos desejam ver instaurada no futuro;

3. Chama a atenção para a grande importância de uma estratégia mais eficaz de comunicação 
europeia, que permita esclarecer melhor os assuntos relacionados com a União Europeia e 
as vantagens de um trabalho europeu conjunto, permitindo igualmente estabelecer um 
diálogo mais próximo com os cidadãos e tirar partido das acções locais para ultrapassar o 
fosso que existe entre a União Europeia e os cidadãos; sublinha que a percepção do 
projecto europeu pelas cidadãs e pelos cidadãos deve ser primeiramente definida por 
aqueles que estão encarregados de o pôr em prática à escala nacional; deposita grandes 
esperanças no Livro Branco da Comissão e no programa “Cidadãos pela Europa”;

4. Considera que os Estados-Membros, as regiões e os municípios devem, devido à sua 
proximidade com os cidadãos, contribuir para o debate sobre o futuro da União e dar a sua 
contribuição para que a União Europeia seja capaz de resolver mais eficazmente, e de 
maneira mais concreta, os problemas dos cidadãos;

5. Partilha a opinião da Comissão, segundo a qual o sucesso de uma nova estratégia de 
comunicação dependerá de um trabalho conjunto e de parceria das instituições 
comunitárias e de cada um dos Governos dos Estados-Membros; oferece o seu apoio à 
Comissão, no espírito da Resolução de 12 de Maio de 2005, sobre a aplicação da 
estratégia de informação e comunicação para a União Europeia1;

6. Entende, todavia,  necessário sublinhar que, para ser eficaz, uma estratégia de 
comunicação deve ser acompanhada pela implementação de políticas socialmente, 
ambientalmente e culturalmente equilibradas a nível da União, e sugere que a Comissão, o 
Conselho e todos os Estados-Membros demonstrem que caminham, em cada uma das suas 
acções, no sentido desejado pelos cidadãos, ou seja, o da preservação do modelo europeu;

7. Solicita uma atribuição apropriada de recursos financeiros, procedimentos simplificados e 
prazos mais curtos para a atribuição de financiamentos aos programas de informação da 
União (entre os quais, PRINCE) e aos outros programas de apoio aos grupos sociais 
vinculados à promoção da ideia europeia, com efeitos já a partir do próximo exercício 
orçamental, para que seja possível concretizar eficazmente a estratégia de comunicação; 
entende que as mais recentes informações do Eurostat, que revelam um decréscimo na 

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2005)0183
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confiança dos cidadãos na União Europeia e nas suas instituições, bem como nas políticas 
por elas desenvolvidas, comprovam a urgência do empreendimento de campanhas de 
informação solidamente financiadas; 

8. Reconhece que o debate sobre o Tratado que institui uma Constituição para a Europa 
representa igualmente um debate sobre a diversidade de valores e identidades europeias; é 
de opinião que os programas da União em matéria de política de educação e de formação 
constituem um contributo essencial para a construção de uma consciência europeia e para 
manutenção e desenvolvimento das culturas europeias; recorda, portanto, a importância de 
um orçamento adaptado para a cultura e a educação, nomeadamente no quadro das 
Perspectivas Financeiras;

9. Preconiza que a Comissão estabeleça um calendário que permita a aprovação de um novo 
projecto europeu no mesmo dia em todos países da União, aquando das eleições europeias 
de 2009;

10. Preconiza que a estratégia de informação e de comunicação da União Europeia reserve um 
lugar importante às medidas a tomar para, por um lado, tornar transparentes os debates do 
Conselho, a fim de que os cidadãos possam compreender como e por quem são tomadas 
as decisões, e, por outro lado, tornar efectivo o direito de petição;
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