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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, juntamente com o Parlamento Europeu, é a porta-voz do 
pensamento europeu, pelo que espera desta uma afirmação forte e coesa do seu
empenhamento para com o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa;

2. 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; deposita grandes esperanças no Livro Branco da 
Comissão, anunciado para este Outono;

3. 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 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;

4. Solicita uma atribuição apropriada de recursos financeiros aos programas de informação 
da União (entre os quais, PRINCE), com efeitos já a partir do próximo exercício 
orçamental, para que seja possível renovar eficazmente a estratégia de comunicação; as 
mais recentes informações do Eurostat, que revelam um decréscimo na confiança dos 
cidadãos na União Europeia e nas suas instituições, comprovam a urgência do 
empreendimento de campanhas de informação coerentes;

5. 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 
a implantação e desenvolvimento das culturas europeias.

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2005)0183.


