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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, na sequência do desfecho do referendo irlandês de 12 de Junho, o 
Conselho Europeu de 19 e 20 de Junho de 2008 recordou que o objectivo do Tratado de 
Lisboa é permitir que uma União alargada funcione de forma mais democrática e eficaz, e 
registou o processo de ratificação em curso,

B. Considerando que todo o processo de ratificação do Tratado de Lisboa, em especial, a 
campanha para o referendo irlandês, mostrou que, em termos de comunicação, ainda há 
muito a fazer a nível da UE, sobretudo na perspectiva das próximas eleições europeias em 
2009,

C. Considerando que o Parlamento, na sua resolução que contém as primeiras reflexões sobre 
o Anteprojecto de Orçamento de 2009, exprimiu a sua preocupação "com as reduções 
propostas pela Comissão para várias rubricas orçamentais que cobrem o financiamento 
das actividades de comunicação, nomeadamente no contexto das tarefas e dos novos 
desafios a enfrentar neste domínio em 2009, tais como as eleições europeias ou a possível 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa",

1. Insiste na necessidade de um envolvimento mais estreito da sociedade civil no debate 
europeu e de instaurar uma política de comunicação permanente e abrangente, de modo a 
familiarizar os cidadãos europeus com as políticas da União e com os programas que esta 
põe em prática; sublinha, no entanto, que estas actividades tornam necessário um reforço 
das dotações que lhes são afectadas;

2. Observa que, conquanto o anteprojecto de orçamento geral para 2009 preveja um aumento 
de 3,1% das dotações de autorização relativamente a 2008, o montante inscrito na rubrica 
3b (Cidadania) regista um aumento de apenas 1%; considera lamentável um aumento tão 
reduzido das dotações neste domínio de política fundamental e insiste, por isso, em que 
esta dotação seja aumentada substancialmente e utilizada de forma óptima;

3. Congratula-se com a entrada em vigor, em 2008, de um novo instrumento para o 
financiamento das fundações políticas a nível da UE e com o facto de já terem sido 
instituídas várias fundações europeias; convida a Comissão a tudo fazer para facilitar as 
actividades destas fundações na área da investigação e da formação política logo desde a 
fase de arranque;

4. Sugere que as dotações atribuídas aos partidos políticos europeus sejam aumentadas para 
estimular o debate político pan-europeu e abrir caminho a um domínio Internet para os 
meios de comunicação e os partidos políticos europeus, na perspectiva, nomeadamente, 
das eleições europeias de Junho de 2009;

5. Compromete-se a concluir e a financiar adequadamente o seu centro de visitantes e a sua 
cadeia de televisão através da Internet, e a orientar as suas actividades em 2009, de molde 
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a reforçar o interesse dos cidadãos nos assuntos europeus, em geral, e nas eleições 
europeias, em especial;

6. Recorda que programas de comunicação como o Programa PRINCE são indispensáveis 
para aumentar a sensibilização dos cidadãos para as vantagens do estatuto de membro da 
UE e para fomentar uma cooperação estreita entre a Comissão e os Estados-Membros; 
insiste, por conseguinte, em que as dotações a atribuir em 2009 tenham em conta os 
desafios suplementares que representam um ano eleitoral e a prossecução da reforma 
institucional.
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