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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um Diálogo activo com os cidadãos sobre a Europa
(2008/2224(INI))

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a Declaração conjunta “Parceria para a comunicação sobre a Europa”,
assinada em 22 de Outubro de 2008,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 2 de Março de 2008 “Debate Europe –
colher os ensinamentos do Plano D para a Democracia, o Diálogo e o Debate”
(COM(2008)0158),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Comunicar sobre a Europa nos meios 
audiovisuais” (SEC(2008)0506),

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Comunicar sobre a Europa via Internet –
Implicar os cidadãos” (SEC(2007)1742), 

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 3 de Outubro de 2007 “Parceria para a 
comunicação sobre a Europa” (COM(2007)0569),

 Tendo em conta a Decisão n.º 1904/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Dezembro de 2006, que institui para o período 2007-2013 o programa «Europa 
para os cidadãos», destinado a promover uma cidadania europeia activa1,

 Tendo em conta a sua resolução de 16 de Novembro de 2006 sobre o Livro Branco sobre 
uma política de comunicação europeia2,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 1 de Fevereiro de 2006 “Livro Branco 
sobre uma Política de Comunicação Europeia” (COM(2006)0035), 

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 13 de Outubro de 2005 “Contributo da 
Comissão para o período de reflexão e para a fase posterior: Plano D para a Democracia, 
o Diálogo e o Debate” (COM(2005)0494), 

 Tendo em conta a sua resolução de 12 de Maio de 2005 sobre a implementação da 
estratégia de informação e de comunicação da União Europeia3,

 Tendo em conta o artigo 45.° do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores, e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
(A6-0000/2008),

A. Considerando que, após a rejeição do Tratado Constitucional na França e nos Países 
Baixos, 53,4% dos cidadãos irlandeses votaram em referendo contra a ratificação do 
Tratado de Lisboa, e que as pessoas com uma compreensão inadequada das políticas da 
União Europeia ou dos Tratados são mais susceptíveis de se lhes opor,

                                               
1  JO L 378 de 27.12.2006, p. 32.
2  JO C 314 E de 21.12.2006, p. 369.
3  JO C 92 E de 20.4.2006, p. 403.
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B. Considerando que a sondagem do Eurobarómetro 69 revelou que 52% dos cidadãos da 
União se mantêm claramente convictos de que a adesão do seu respectivo país à UE é 
uma coisa boa, contra escassos 14%, que opinam o contrário,

C. Considerando que, em 2004, foi nomeado pela primeira vez um comissário com o 
pelouro específico da estratégia de comunicação, embora ainda não tenha sido adoptada 
uma política de comunicação enquanto tal, devido à falta de uma base jurídica adequada 
nos Tratados,

1. Recorda que as sondagens revelam que os cidadãos da União com menos habilitações e 
com menos poder de compra são os que com maior probabilidade se opõem a uma maior 
integração europeia, o que significa que, apesar de todos os esforços envidados, é 
principalmente o segmento com mais habilitações e com mais poder de compra que se 
identifica com o ideal europeu;

2. Exorta a Comissão a alargar o seu diálogo a novos grupos-alvo, concebendo planos de 
comunicação capazes de envolver nas questões europeias as pessoas que vivem nas
pequenas cidades e aldeias, a classe trabalhadora e os reformados; nesta ordem de ideias, 
propõe uma abordagem em duas fases para reforçar o diálogo entre a União Europeia e os 
seus cidadãos, começando por prestar informações e, em seguida, facilitando o debate 
com e entre cidadãos informados;

3. Salienta a importância da rápida conclusão da ratificação do Tratado de Lisboa, que irá 
reforçar a transparência da UE e a participação dos cidadãos nos processos de tomada de 
decisão;

4. Congratula-se com a já referida Declaração conjunta “Parceria para a comunicação sobre 
a Europa”, que define objectivos claros para melhorar a comunicação da UE por parte do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, assim como dos Estados-Membros;

5. Recomenda o alargamento dos programas Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e 
Comenius aos cidadãos com menos poder de compra, a fim de facilitar a sua mobilidade 
dentro da EU; chama a atenção para o facto de que, actualmente, os cidadãos com menos 
poder de compra não dispõem de meios para participar nesses programas;

6. Exorta a Comissão a promover um programa curricular comum sobre a história da 
Europa após 1945, a história da integração europeia e o funcionamento da UE, 
consensualmente desenvolvido por peritos dos Estados-Membros, a ser leccionado, a 
título opcional, durante um ano lectivo nas escolas secundárias nas 23 línguas oficiais, e 
que forme a base para um conhecimento comum sobre a Europa;

7. Considera que a autoridade orçamental deve reforçar mais as verbas destinadas às
escolas, universidades e ONG que apoiam nos Estados-Membros a realização de estudos 
sobre a UE e a comunicação sobre a UE;

8. Propõe que as Instituições da UE criem um novo projecto educativo, designado de
“Universidade Aberta Europeia” (“European Open University”), uma universidade aberta 
e gratuita a todos os cidadãos da União, independentemente da sua nacionalidade, idade e 
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qualificações; propõe que, para o efeito, seja desenvolvido um currículo abrangente (que 
incida sobre a história, objectivos, instituições, políticas e o futuro da UE) por professores 
de renome nos 27 Estados-Membros; propõe que a Universidade Aberta Europeia utilize 
também as tecnologias mais desenvolvidas, como várias formas de e-learning e de 
webinar, a par de cursos tradicionais, a fim de alcançar o público mais vasto possível, 
permitindo a todos os interessados a participação nesses cursos;

9. Exorta a Comissão a disponibilizar à opinião pública, através de contratos de serviços que
garantam plena independência editorial, programas de TV em todas as 23 línguas oficiais, 
seguindo o exemplo dos serviços prestados pelo Euronews; considera que a autoridade 
orçamental deve disponibilizar o financiamento necessário;

10. Congratula-se com a ideia do “EU Tube” e com os seus quase 1,7 milhões de 
telespectadores, constituindo um instrumento ímpar para comunicar as políticas da UE 
aos cibernautas mais jovens; exorta também a Comissão a elaborar orientações com vista 
à realização de campanhas eficientes na Internet e a compartilhá-las com outras 
Instituições da UE;

11. Enaltece a Comunicação da Comissão “Comunicar sobre a Europa via Internet ”, que 
define objectivos claros quanto à forma como o sítio web Europa se pode converter num 
sítio web 2.0 orientado para os serviços; insta a Comissão a completar a construção deste
novo sítio logo em 2009, e é de opinião que este novo sítio web deve servir de fórum aos 
cidadãos, para que possam partilhar as suas opiniões e participar em sondagens em linha;

12. Considera que o encorajamento de funcionários da UE a darem entrevistas periódicas aos 
meios de comunicação contribui para colmatar a lacuna de comunicação existente entre 
as instituições e os cidadãos, concorrendo assim para conferir à UE um rosto mais 
humano;

13. Considera a rede Europe Direct como uma importante ferramenta para responder às 
perguntas dos cidadãos por correio electrónico ou por chamada telefónica gratuita a partir 
de qualquer ponto do território da UE, ferramenta esta que deveria merecer uma maior 
divulgação;

14. Entende que as Instituições da UE devem aprofundar os debates sobre a Europa e porem 
imediatamente em prática os conceitos consagrados na Declaração Conjunta "Parceria 
para a comunicação sobre a Europa", no já referido Livro Branco sobre uma Política de 
Comunicação Europeia, e na também já referida comunicação “Parceria para a 
comunicação sobre a Europa”;

15. Entende que as Instituições da UE e os Estados-Membros devem coordenar os seus 
esforços de comunicação e formar uma parceria com a sociedade civil no intuito de 
explorar possíveis sinergias;

16. Exorta a Comissão a dar uma divulgação mais ampla às consultas via Internet sobre as 
políticas e iniciativas da UE, de modo a garantir que todos os interessados, especialmente 
as pequenas e médias empresas e as ONG locais, participem no debate;
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17. Considera que a clarificação das divergências políticas existentes entre os partidos 
políticos da UE ajudaria os cidadãos a identificarem-se com eles e a escolherem entre 
várias concepções sobre o futuro da Europa, e propõe que todos os partidos apresentem o 
respectivo manifesto para as eleições para o Parlamento Europeu de 2009;

18. Propõe que a Comissão lance um sítio web, em que todas as ONG, instituições públicas e 
os particulares possam partilhar experiências a respeito dos seus projectos de 
comunicação sobre a UE; exorta a Comissão a reunir e a publicar nesse sítio web as 
experiências dos beneficiários de actividades financiadas ao abrigo do Plano D;

19. Exorta a Comissão a lançar campanhas de comunicação sobre a UE a nível local e em 
pequena escala, com a participação de ONG locais, em vez de campanhas dispendiosas e 
ineficazes à escala europeia; solicita à Comissão que divulgue as boas práticas apuradas a 
partir de tais campanhas;

20. Apela à Comissão para que faça uma melhor utilização do material audiovisual 
disponível na Europa por satélite, estabelecendo ligações com canais de televisão locais e 
com meios de comunicação comunitários, interessados em obter materiais para 
radiodifusão, a fim de alcançarem uma maior audiência;

21. Considera que as Instituições da UE devem incorporar nas suas políticas as conclusões 
dos debates a nível local organizados sob a égide do Plano D, e tomar em consideração as 
expectativas que os cidadãos nutrem em relação à UE aquando da tomada de decisão 
sobre nova legislação;

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, à
Comissão, ao Conselho de Ministros, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao 
Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social, e aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Europa é o Velho Continente para aqueles, cujos antepassados o deixaram em demanda de 
asilo ou de um futuro melhor. A Europa é o continente da esperança para aqueles que aqui 
chegam fugidos à pobreza ou à tirania. A Europa é uma promessa para os europeus que vivem 
nos Balcãs ou na Europa Oriental, e que acreditam que a perspectiva de adesão à União 
Europeia os fará entrar no clube dos privilegiados. E a Europa é a União Europeia, a aliança 
de vinte e sete Estados-Membros, cujos cidadãos raramente partilham as ilusões optimistas 
sobre a UE de quem está de fora, já que criticam com maior frequência, ou inclusive negam,
as vantagens da União. Os profissionais da comunicação sobre a UE dão o seu melhor para 
disseminarem os frutos da integração europeia, mas, às vezes, esses seus esforços
assemelham-se mais a uma palestra do que a um diálogo com os cidadãos. Por essa razão, o 
relator encoraja as Instituições europeias a encetarem um diálogo activo com os cidadãos, no 
qual o cidadão comum, os representantes das ONG, os jornalistas e os profissionais da 
comunicação social nos possam dizer de que modo comunicariam as vantagens da integração 
europeia. O relator organizou conferências com representantes de ONG, ecologistas e 
jornalistas na Hungria, tendo reunido as recomendações que enviaram por correio electrónico. 
Uma dessas conferências teve lugar em Budapeste, que contou com a presença de mais de 
cem participantes activos, tendo as outras sido realizadas em Miskolc e Békéscsaba. O 
calendário e a capacidade do relator não lhe permitiram organizar este tipo de conferências 
noutros Estados-Membros, mas seria muito útil fazê-lo no futuro. 

Aqueles que estão envolvidos ou que estudam as questões europeias, geralmente, conhecem e 
compreendem o significado da integração europeia. No entanto, sondagens do Eurobarómetro 
revelam que é maior a probabilidade de pessoas com menos habilitações e com menos poder 
de compra se oporem a uma maior integração europeia. Com o ideal europeu identifica-se 
principalmente o segmento da sociedade europeia com mais habilitações e com maior poder 
de compra. Os cidadãos com menos habilitações e com menos poder de compra recebem 
poucas informações sobre as políticas europeias, que, de resto, têm como alvos principais os 
estudantes e os jovens profissionais. Esta é a razão pela qual o relator insta a Comissão a 
alargar o seu diálogo a novos grupos-alvo, concebendo planos de comunicação não elitistas, 
ou seja, que envolvam no debate das questões europeias as pessoas que vivem nas pequenas 
cidades e aldeias, a classe trabalhadora e os reformados. Não basta ter planos de comunicação 
só para a elite e para os estudantes: devem também ser visados os habitantes das zonas rurais, 
os trabalhadores manuais e os reformados.

A televisão é um dos instrumentos mais importantes para alcançar o cidadão comum. Por isso, 
o relator convida a Comissão a disponibilizar programas televisivos sobre questões europeias 
à opinião pública, através de contratos de serviços que garantam plena independência editorial 
em todas as 23 línguas oficiais. Isso contribuiria para aumentar a quota-parte das notícias
relacionadas com a UE na comunicação social, que é actualmente de 10% nos 
Estados-Membros, uma quota-parte inferior à das notícias relacionadas com os EUA. Como 
os nossos jornalistas não são piores nem têm menos talento que os americanos, esse canal de 
televisão, que pode ser o Euronews, deve atingir a influência, o nível profissional e a 
popularidade da CNN. É igualmente inaceitável que o Euronews - um projecto co-financiado 
pela UE - não emita em todas as línguas oficiais dos Estados-Membros. A Comissão deve 
procurar fontes de financiamento para esse efeito. O Euronews deve também ter consciência -
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e mostrar nos seus programas - que a Europa não se resume a alguns grandes países da Europa 
Ocidental; A Finlândia, a Hungria ou a Bulgária também fazem parte da nossa Europa 
comum.

Os jovens e as pessoas com habilitações podem, melhor que ninguém, ser alcançados pela 
Internet. A comunicação intitulada “Comunicar sobre a Europa via Internet – Implicar os 
cidadãos” define objectivos claros sobre o sítio Europa, no sentido de o converter num sítio 
web 2.0 orientado para os serviços, o que permitiria obter informações com base nas opiniões 
dos cidadãos e estabelecer um diálogo activo. Esse novo sítio deve ser lançado antes das 
eleições para o Parlamento Europeu de 2009, a fim de o tornar capaz de informar 
efectivamente os cidadãos sobre as questões europeias. Embora o EU Tube também seja um 
projecto interessante, tem menos de 8000 assinantes e um modesto número de visitas em 
comparação com os programas YouTube, pelo que tem de ser melhorado de modo a alcançar
mais telespectadores. 

A Europa tem uma história comum, mas ela é ensinada e entendida de forma diferente nos 
Estados-Membros, chegando a diferir de uma região para outra. Por isso, o relator propõe que 
se elabore um programa europeu comum, com a duração de um ano lectivo, sobre a história 
da Europa após 1945, destinado a ser leccionado no ensino secundário, programa esse 
consensualmente desenvolvido pelos peritos dos Estados-Membros nas 23 línguas oficiais. 
Deveria também abranger a história e os mecanismos de trabalho da União Europeia, 
incluindo os direitos dos seus cidadãos. Este programa curricular poderia ser adoptado 
voluntariamente nos Estados-Membros para formar a base de um conhecimento comum sobre 
a Europa nas escolas secundárias. O relator também se congratula com a ideia de abrir um 
Museu da História Europeia em Bruxelas, junto ao edifício do Parlamento Europeu. O relator 
subscreve a proposta de um professor húngaro de fundar uma Universidade Aberta Europeia, 
a qual seria aberta e gratuita a todos os cidadãos europeus, independentemente da sua 
nacionalidade, idade ou qualificação. Os programas curriculares abrangentes da Universidade 
Aberta Europeia deveriam abranger a história, os objectivos, as instituições, as políticas e o
possível futuro da União Europeia. A Universidade poderia funcionar em edifícios de
estabelecimentos educativos existentes, em cooperação com a Comissão, e seria um dos
meios para pôr em prática a recente Declaração Conjunta sobre a Parceria para a 
comunicação sobre a Europa. No entanto, deveria também utilizar as tecnologias mais 
desenvolvidas, como várias formas de e-learning e de webinar, a fim de atingir o mais vasto
público possível e, desse modo, todos quantos estivessem dispostos a frequentar os seus 
cursos.

São poucos os cidadãos europeus que reconhecem a comunhão de objectivos e a diferença de
pontos de vista dos partidos políticos europeus. Se as diferenças políticas entre os partidos
europeus fossem visíveis, isso ajudaria os cidadãos a identificarem-se com várias concepções
sobre o futuro da Europa. Por isso, o relator propõe que todos os partidos europeus anunciem 
o seu manifesto para as Eleições Europeias de 2009 num formato mais longo e noutro mais 
abreviado, no propósito de alcançar diferentes segmentos da sociedade.


