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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Cultura e da Educação, competente quanto 

à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Regozija-se com o facto de nos primeiros dois anos do novo ciclo de financiamento o 

programa «Europa para os Cidadãos», que deverá colmatar o fosso entre as instituições da 

UE e os cidadãos europeus, parecer funcionar bem, com um número crescente de 

candidatos, projetos de elevada qualidade e uma boa execução dos projetos; 

2. Salienta a importância de tais programas, num momento em que, num contexto de crises 

permanentes, forças antieuropeias põem constantemente em causa a própria existência do 

projeto europeu; 

3.  Regozija-se com a simplificação da estrutura do programa, por exemplo, através da 

definição de prioridades plurianuais que, em termos gerais, tornou mais simples a 

candidatura das organizações e cidadãos interessados, bem como um certo número de 

novas disposições financeiras, como o sistema de pagamentos de quantia fixa, que reduziu 

o fardo administrativo para os beneficiários; 

4.  Solicita à Comissão e à Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à 

Cultura (EACEA) que avaliem regularmente o impacto de um certo número de 

disposições orçamentais para os candidatos e os potenciais candidatos elegíveis; solicita, 

em particular, uma avaliação para determinar se a taxa reduzida de pré-financiamento (de 

50 para 40% para os projetos e entre 80 e 50% para as subvenções de funcionamento e os 

pontos de contacto nacionais (PCN)) aplicada em 2015 devido a uma grave escassez de 

dotações de pagamento, à necessidade de cofinanciamento e à aplicação dos mesmos 

parâmetros independentemente do custo de vida e do afastamento geográfico, colocou – e 

pode continuar a colocar – alguns tipos de organizações e Estados-Membros específicos 

em desvantagem; solicita, além disso, que desenvolvam mais estratégias para aproximar 

as instituições europeias dos cidadãos europeus e para informar melhor os cidadãos sobre 

diversas políticas da UE;  

5. Reconhece que o maior desafio consiste em alcançar os atuais objetivos ambiciosos com 

os recursos limitados ao dispor; portanto, incentiva os PCN – conjuntamente com as 

autoridades locais e regionais que lhes estão associadas – e a EACEA a, sempre que 

possível, facilitarem e impulsionarem as sinergias entre os programas da UE – 

nomeadamente o Creative Europe, o Erasmus+ e o Fundo Social Europeu – para gerarem 

economias de escala e maximizarem o impacto; 

6.  Convida a Comissão e a EACEA a incluírem no relatório de avaliação intercalar – a 

apresentar até 31 de dezembro de 2017 – uma avaliação exaustiva da execução orçamental 

e financeira do programa e a retirarem ensinamentos dessa avaliação para redefinir os 

objetivos futuros e as necessidades orçamentais do programa tendo em vista o próximo 

Quadro Financeiro Plurianual;  

7. Sublinha a importância de manter as subvenções de funcionamento como forma de 

preservar o apoio estrutural a organizações e a beneficiários e a permitir-lhes um 

planeamento a longo prazo; 
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8. Exorta a Comissão, a EACEA, os PCN e as autoridades locais e regionais suas parceiras e 

ainda os beneficiários do programa a fazerem esforços suplementares com vista a 

aumentar a visibilidade e a comunicação utilizando os recursos financeiros disponíveis da 

forma mais eficiente, para aumentar a sensibilização para o programa e chegar de forma 

ainda mais eficaz aos cidadãos dos países participantes, nomeadamente através de uma 

melhor comunicação, do reforço da utilização das redes sociais e da cobertura de 

domínios que atualmente mais preocupam os cidadãos, como o emprego, o crescimento e 

a migração. 
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