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SUGESTÕES

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:

A. Considerando que o Conselho Europeu de Bruxelas de 21 e 22 de Junho de 2007 decidiu 
convocar uma Conferência Intergovernamental (CIG), cuja tarefa será redigir um Tratado 
Reformador de acordo com as orientações especificadas pelo Conselho Europeu,

B. Considerando que, na sua Resolução de 7 de Junho de 2007 sobre o roteiro para o 
processo constitucional da União Europeia, o Parlamento salientou que "o reforço da 
participação democrática dos cidadãos na vida política da União Europeia" e a "associação 
da sociedade civil" ao processo constituem princípios orientadores para uma nova 
evolução da União Europeia1,

C. Considerando que o Programa "Europa para os Cidadãos "tem como objectivos a 
promoção da cidadania activa, o apoio a actividades e instituições que dão aos cidadãos a 
oportunidade de interagirem e de participarem na construção de uma Europa mais 
próxima, assim como de desenvolverem uma identidade europeia2,

1. Recorda que os programas de comunicação e educacionais são de importância capital para 
aumentar o interesse e a participação dos cidadãos europeus no sistema político da União 
Europeia e que o Tratado Reformador que virá provavelmente a ser aprovado pela 
próxima CIG exigirá muitas actividades no domínio da comunicação com os cidadãos 
europeus para clarificar os avanços institucionais e políticos que se espera virem a ser 
introduzidos;

2. Reafirma que as actividades dos programas de comunicação e de informação dependem 
da existência de uma estrutura institucional dotada de apoio financeiro sustentável para 
cobrir os custos operacionais de certas instituições académicas seleccionadas, fundações 
(incluindo as dos partidos políticos), parceiros sociais e outras partes da sociedade civil;

3. Nota que, apesar de o anteprojecto de orçamento (APO) para 2008 ter, em termos globais, 
aumentado de 2% (autorizações) relativamente ao orçamento de 2007, a sub-rubrica 36 
(cidadania europeia) é a única em que o montante do financiamento é significativamente 
reduzido (cerca de menos 8% em autorizações que no orçamento de 2007); considera que, 
em tempos de grandes transformações da arquitectura institucional da União Europeia, 
estes montantes, incluindo as vias de saída de informação desta última, são insuficientes e 
devem ser substancialmente aumentados;

4. Tenciona desenvolver um sistema equitativo e transparente de financiamento das 
fundações políticas europeias, com base na proposta apresentada pela Comissão em … de 

  
1 Textos Aprovados P6_TA(2007)0234 (nºs 9 e 13).
2 Decisão nº 1904/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, que institui, 
para o período de 2007-2013, o Programa Europa para os Cidadãos, destinado a promover a cidadania europeia 
activa (JO L 378, de 27.12.2006, p. 32).
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Junho de 2007 sobre a revisão da decisão o financiamento dos partidos políticos europeus1

e dotar esta actividade com os fundos necessários para satisfazer os objectivos políticos 
previstos.

5. Propõe-se intensificar os seus próprios esforços para criar um verdadeiro espaço público 
europeu, incluindo a criação e o financiamento adequado do seu novo centro de visitantes 
e do seu próprio programa de TV na Web, e convida o Conselho a proceder da mesma 
forma relativamente a outros domínios da política de comunicação.

  
1 …
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