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 PROCESSO  

Na sua reunião de 27 de Julho de 2004, a Comissão dos Assuntos Constitucionais designou 
relator de parecer Gérard Onesta. 

Na sua reunião de 2 de Setembro de 2004, a comissão procedeu à apreciação do projecto de 
parecer. 

Na mesma/última reunião, a comissão aprovou as sugestões que seguidamente se expõem por 
... votos a favor, ... contra e ... abstenção(abstenções)/por unanimidade. 

Encontravam-se presentes no momento da votação ... (presidente/presidente em exercício), ... 
(vice-presidente), ... (vice-presidente), Gérard Onesta (relator de parecer), ..., ... (em 
substituição de ...), ... (em substituição de ..., nos termos do nº 2 do artigo 153º do 
Regimento), ... e ... . 
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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

O orçamento de 2005 será o primeiro a abranger 25 Estados-Membros durante todo o 
exercício. Afigura-se, por conseguinte, essencial desenvolver importantes esforços em todos 
os domínios políticos, a fim de contribuir para uma rápida integração dos novos Estados-
Membros, familiarizando-os com o funcionamento interno da União Europeia, nomeadamente 
com o seu sistema institucional e os seus mecanismos de decisão. Acresce ainda o facto de, 
em 18 de Junho de 2004, a Conferência Intergovernamental (CIG) ter aprovado um projecto 
de constituição para a Europa. Após a verificação jurídica e linguística definitiva do texto, a 
referida constituição será apresentada e explicada aos cidadãos dos Estados-Membros, 
designadamente no crescente número de países que exortarão os seus cidadãos a aprová-la por 
referendo. Finalmente, o debate sobre o futuro quadro financeiro após 2006, que a Comissão 
iniciou em Fevereiro de 2004, influenciará o bom desenrolar das negociações orçamentais. 

No anteprojecto de orçamento, o limite máximo das dotações para pagamentos ascende a 
114,2 mil milhões de  euros, o que corresponde a 1,08% do RNB. O limite para as políticas 
internas (rubrica 3 das Perspectivas Financeiras) aumenta, em termos nominais, 290 milhões 
de euros, ou seja, mais 3,3% em relação ao orçamento de 2004. A educação e a cultura, que 
são áreas relevantes para esta comissão, têm um aumento significativo em relação a 2004 
(+ 37 milhões de euros). Segundo a classificação orçamental por actividades, as rubricas de 
interesse para a Comissão dos Assuntos Constitucionais encontram-se nos títulos 15 
(Educação e Cultura), 16 (Imprensa e Comunicação) e 25 (Coordenação das Políticas da 
Comissão e Aconselhamento Jurídico). 

Em 2005, dever-se-ão envidar todos os esforços no sentido de sensibilizar os cidadãos da 
União para a importância dos desafios ligados às próximas transformações das União 
Europeia. Caso contrário, haverá claramente um risco de agravamento do desencanto em 
relação à União Europeia, patente, aliás, em diversas consultas realizadas no decurso dos 
últimos anos. A Comissão dos Assuntos Constitucionais centrar-se-á, assim, nos seguintes 
aspectos: 

- antenas de informação; 

- Programa Prince; 

- Programa de Acção Jean Monnet (Integração Europeia na Universidade); 

- subvenções a organismos activos no domínio constitucional, nomeadamente ao Colégio 
da Europa (15 02 01 02), ao Instituto Universitário Europeu de Florença (15 02 01 03), à 
Academia do Direito Europeu, em Trier (15 02 01 03), ao Instituto Europeu de 
Administração Pública,  em Maastricht (15 02 01 05), à Associação "A nossa Europa", 
subvenções a grupos de reflexão europeus e organizações que promovam o ideal europeu 
(15 06 01 03) e apoio à Casa Jean Monnet e à Casa Robert Schuman (15 06 01 06); 

- difusão pela Internet e armazenamento das sessões plenárias e de outras reuniões públicas 
importantes. 

Com excepção da rubrica 16 05 01 (ver adiante), o projecto de orçamento adoptado pelo 
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Conselho mantém inalterados os montantes propostos pela Comissão no seu anteprojecto de 
orçamento (APO). 

CENTROS DE INFORMAÇÃO (16 05 01) 

Como já foi observado, o projecto de Constituição para a Europa deve ser divulgado e 
explicado aos cidadãos, nomeadamente no contexto de referendos a organizar em, pelo 
menos, 11 Estados-Membros. Afigura-se, por conseguinte, essencial conceder um forte apoio 
à actividade dos centros de informação. No APO, a Comissão inscreveu uma dotação de 17,75 
milhões de euros na rubrica 16 05 01, que se traduz num aumento de 3,8%. A Comissão dos 
Assuntos Constitucionais considera este montante adequado. Contudo, o projecto de 
orçamento pretende restabelecer o montante de 2004, ou seja, 17,1 milhões, algo que 
consideramos inaceitável tendo em conta as tarefas de informação que devem ser levadas a 
cabo em 2005. 

PRINCE - DEBATE SOBRE O FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA (25 03 02) 

O Programa PRINCE é um programa de informação destinado a sensibilizar a opinião pública 
para as principais prioridades políticas da União Europeia, como o euro ou o alargamento. No 
seu APO para 2005, a Comissão atribuiu à rubrica 25 03 02 uma dotação global de 1,5 
milhões de euros, enquanto que em 2004 o montante afectado foi de 4,5 milhões de euros. 
Ora, a necessidade de apoiar um vasto debate público sobre o futuro da Europa torna-se ainda 
mais premente numa altura em que importa familiarizar  os cidadãos com o projecto de 
Constituição para a União. A escassa participação nas últimas eleições europeias constitui 
mais um argumento nesse sentido. A redução proposta pela Comissão não é, por conseguinte, 
aceitável.  

Assim, a Comissão dos Assuntos Constitucionais propõe um aumento do financiamento da 
rubrica 25 03 02 do Programa PRINCE, a fim de a dotar com um montante, que permita 
informar correctamente os cidadãos dos 25 Estados-Membros acerca do processo de 
integração, e de promover o debate público. Tal aumento deve assumir a forma de dotações 
suplementares, num valor de 3,5 milhões de euros, elevando assim o total para 5 milhões de 
euros. Tais recursos deverão permitir sensibilizar os cidadãos para o projecto de Tratado 
constitucional e promover uma participação acrescida dos cidadãos europeus no debate sobre 
a estrutura da futura União Europeia, estrutura essa que uma maioria de cidadãos será 
chamada a votar mediante referendo. 

PROGRAMA DE ACÇÃO JEAN MONNET: INTEGRAÇÃO EUROPEIA NA 
UNIVERSIDADE (15 02 01 01) 

No decurso dos últimos anos, a instituição de cátedras ao abrigo do Programa de Acção Jean 
Monet sofreu um abrandamento temporário atendendo ao facto de, durante algum tempo, 
todas as dotações terem sido destinadas à criação de cátedras nos novos Estados-Membros e 
em universidades de países terceiros. Essa linha de orientação justificou-se inteiramente, não 
devendo, todavia, ser seguida em detrimento dos demais objectivos do programa de acção nos 
25 Estados-Membros. 

O Programa de Acção Jean Monet é o único programa de acção directo que tem por objectivo 
difundir a ideia de integração europeia a nível universitário. Além disso, o meio académico 
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representa um importante multiplicador de opiniões no contexto do debate sobre o futuro da 
Europa, conforme salientado na Declaração 23, anexa ao Tratado de Nice, que cita os círculos 
universitários como sendo interlocutores privilegiados no contexto do debate constitucional. 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais considera, por conseguinte, que é necessário 
aumentar em 2% a dotação da rubrica 15 02 01 01, à semelhança das demais rubricas do 
artigo 15 02 01. A dotação elevar-se-ia assim a 3,876 milhões de euros. 

SUBVENÇÕES COMUNITÁRIAS A ORGANIZAÇÕES QUE PROMOVEM O 
IDEAL EUROPEU 

Os fundos concedidos a título desta rubrica destinam-se a apoiar instituições activas a nível 
europeu e a contribuir para o financiamento de organismos e projectos que visam promover a 
investigação sobre a integração europeia. Alguns desses organismos centram a sua actividade 
em temas relativos ao domínio constitucional. 

Até há pouco tempo, o orçamento da Comissão comportava dois tipos diferentes de rubricas 
orçamentais: as rubricas da parte A do orçamento cobriam as despesas administrativas, 
enquanto as da parte B cobriam as despesas operacionais. Durante muitos anos, as 
organizações que promoviam o ideal europeu eram subvencionadas numa base anual, e, por 
iniciativa do Parlamento, a título da parte A do orçamento, sem base jurídica. As subvenções 
eram afectadas através da criação de rubricas orçamentais específicas (por exemplo, para o 
Instituto Universitário Europeu, Florença) ou do sistema de afectação orçamental 
("earmarking"), ou seja, afectando recursos, a título de uma determinada rubrica orçamental, a 
beneficiários designados. Uma vez que a introdução do orçamento com base em actividades e 
de um novo Regulamento Financeiro eliminou a distinção entre despesas administrativas e 
operacionais no sentido clássico, e excluiu a possibilidade de "afectação orçamental" 
("earmarking"), a Comissão propôs vários programas com vista a cobrir esta série de rubricas 
orçamentais até então desprovidas de base jurídica. As propostas entraram em vigor pouco 
antes das eleições parlamentares de Junho: duas dessas propostas contêm anexos onde se 
indicam os beneficiários designados a quem, excepcionalmente e em derrogação do 
Regulamento Financeiro, poderão ser concedidas subvenções em 2004 e 2005, sem que a 
Comissão necessite de publicar um convite à apresentação de propostas. 

Uma parte das organizações de interesse para a Comissão dos Assuntos Constitucionais 
inscrevem-se na parte 1 e 3A da Decisão do Conselho 791/2004 de 21 de Abril de 2004 (JO L 
138, de 30 de Abril de 2004), que institui um programa de acção comunitário para a 
promoção de organismos activos no plano europeu e o apoio a actividades pontuais no 
domínio da educação e da formação, nomeadamente o Colégio da Europa (4,348 milhões de 
euros), o Instituto Universitário Europeu de Florença (4,776 milhões de euros), a Academia 
do Direito Europeu, em Trier (1,581 milhões de euros), o Instituto Europeu de Administração 
Pública, em Maastricht (0,839 milhões de euros) (todos estes organismos figuram no Anexo, 
Acção 1) e as Cátedras Jean Monnet (Anexo, Acção 3A). Existem também alguns institutos 
de formação que se inscrevem na mesma vertente desta base jurídica (Centro Europeu 
Interuniversidades para os Direitos Humanos e a Democratização, Agência Europeia para o 
Desenvolvimento de Necessidades Pedagógicas Especiais e o Centro Internacional para a 
Formação Europeia). Esta decisão beneficia de um envelope financeiro de 77 milhões de 
euros durante um período de 3 anos. Entre 58% e 65% deste montante poderão ser utilizados 



 

PA\538647PT.doc 7/8 PE 346.931 

 PT 

na Acção 1A. Tal representa entre 14,88 milhões de euros e 16,68 milhões de euros por ano. 
Para 2004, a Acção 1A beneficiou de um montante de 14,151 milhões de euros. Para 2005, o 
envelope proposto ascende a 16, 116 milhões de euros. Há que ter presente que qualquer 
aumento concedido a uma organização far-se-á quase automaticamente em detrimento de 
outras organizações financiadas no âmbito do mesmo (sub)envelope ou em detrimento do 
orçamento de 2006 das mesmas organizações. 

Outras organizações de interesse para a Comissão dos Assuntos Constitucionais inscrevem-se 
no âmbito da Decisão 100/2004, de 26 de Janeiro de 2004 (JO L 30, de 4 de Fevereiro de 
2004), que institui um programa de acção comunitária para a promoção da cidadania europeia 
activa (participação cívica), como a Associação "A nossa Europa" (0,612 milhões de euros, 
ou seja, um aumento de 2% em relação ao orçamento de 2004), subvenções a grupos de 
reflexão europeus e a organizações que promovam o ideal europeu (2,405 milhões de euros, 
ou seja, nenhum aumento em relação a 2004, em virtude da norma da diminuição gradual), o 
apoio à Casa Jean Monnet e à Casa Robert Schuman (0,383 milhões de euros, ou seja, um 
aumento de 2% em relação ao orçamento de 2004). Esta decisão tem um montante de 
referência de 72 milhões de euros durante um período de 3 anos, devendo financiar um vasto 
leque de organizações; deverá também financiar, por exemplo, a plataforma das ONG 
europeias do sector social, as organizações sindicais, o Conselho Europeu para os Refugiados 
e Exilados e a geminação de cidades. Também neste caso, qualquer aumento eventualmente 
proposto para uma organização far-se-á em detrimento de outras organizações ou em 
detrimento do orçamento de 2006. 

No seu APO de 2005, a Comissão aumentou ligeiramente as dotações destinadas à maior 
parte destes organismos (2%, de acordo com a inflação), nomeadamente àqueles que não 
estão sujeitos à norma da diminuição gradual (artigo 113 do Regulamento Financeiro), 
conforme especificado nas Decisões 791/2004 e 100/2004). A Comissão dos Assuntos 
Constitucionais regozija-se com o maior aumento de que são objecto dois organismos, a 
saber, o Colégio da Europa (aumento de 50% em relação a 2004) e o Instituto Universitário 
Europeu (aumento de 8,5%). As dotações destinadas a estas rubricas adequam-se, por 
conseguinte, ao maior número de candidatos e de estudantes a ter em conta após o 
alargamento.  

Nesta fase, o relator não propõe aumentos superiores aos previstos no APO para nenhuma 
organização em particular, em virtude do limitado volume das dotações financeiras das bases 
jurídicas em questão e das diferentes comissões implicadas. Permanece, todavia, aberta às 
sugestões de outros membros. 

DIFUSÃO NA INTERNET E ARMAZENAMENTO DAS SESSÕES PLENÁRIAS E 
DE OUTRAS REUNIÕES PÚBLICAS IMPORTANTES 

A difusão via Internet dos debates públicos e das reuniões realizadas pelas instituições da 
União Europeia deve ser reforçada. No que diz respeito ao Parlamento, o armazenamento 
numa unidade especial das sessões plenárias difundidas, juntamente com as respectivas 
interpretações em todas as línguas, poderá constituir uma solução alternativa e interessante 
para o tradicional "arco íris". Solicita-se, por conseguinte, à Mesa que adopte novas medidas 
nesse sentido. 
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CONCLUSÕES 

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. Considerando as mudanças políticas e constitucionais que a União Europeia deverá 
preparar em 2005, importa conceder um forte apoio à actividade dos centros de 
informação, os quais terão como tarefa fundamental familiarizar os cidadãos europeus 
com o projecto de Constituição para a Europa, adoptado pelos Chefes de Estado e de 
Governo, em 18 de Junho de 2004; 

2. O debate constitucional sobre a futura evolução da União Europeia irá prosseguir no 
próximo ano, tomando em consideração a estrutura institucional de uma Europa com 25 
membros e o novo papel da União no mundo. Consequentemente, o programa PRINCE, 
que fornece os recursos necessários para promover o debate sobre estes temas fora das 
instituições, assumirá uma importância ainda maior do que no passado; 

3. A preparação do projecto de Constituição por parte da Convenção sobre o Futuro da 
Europa, assim como os trabalhos da Conferência Intergovernamental, foram enriquecidos 
de forma significativa pelos contributos do meio académico e dos grupos de reflexão. 
Atendendo a que as grandes questões constitucionais irão continuar a ser debatidas nas 
instituições e nos meios de comunicação social de todos os Estados-Membros, em 
particular na perspectiva dos referendos sobre a Constituição, importa garantir que os 
centros universitários e os grupos de reflexão especializados em assuntos constitucionais 
beneficiem de um financiamento adequado; 

4. Solicita-se à Mesa que adopte novas medidas no que se refere ao armazenamento numa 
unidade especial das sessões plenárias difundidas, juntamente com a respectiva 
interpretação em todas as línguas, como alternativa ao tradicional "arco-íris" e, se 
necessário, reforce as dotações desta rubrica no orçamento do Parlamento. 
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