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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Lamenta que apenas 4 % do financiamento do FEIE, concedido quer ao abrigo da 

subsecção «Infraestruturas e Inovação», quer da subsecção «PME», tenha sido afetado ao 

objetivo temático definido no artigo 9.º, n.º 2, alínea g), do Regulamento FEIE, e que 

apenas uma fração dessa percentagem tenha beneficiado os setores da cultura e da 

educação;  

2. Regista também que o financiamento do FEIE deve ser distribuído de forma mais 

equilibrada em termos geográficos; recorda que a maioria dos projetos do FEIE está a ser 

aprovada nas regiões economicamente mais prósperas da Europa Ocidental; solicita, por 

conseguinte, que sejam envidados esforços adicionais para continuar a investigar e 

analisar as necessidades e lacunas específicas nos países que recorrem menos ao apoio do 

FEIE e para disponibilizar mais assistência técnica e apoio local e setorial, a fim de 

garantir que o FEIE chegue a todos os Estados-Membros; 

3. Salienta o interesse das partes interessadas do setor cultural e criativo (SCC) pelo 

financiamento FEIE e também o potencial da vertente «PME» para esse setor; lamenta, 

porém, a falta de conhecimentos acerca do FEIE, das suas opções de financiamento e dos 

respetivos instrumentos; insiste com a Comissão para que adote novas iniciativas de 

comunicação e intensifique as existentes, que devem ser adaptadas às necessidades do 

SCC e desenvolvidas a nível local nos Estados-Membros, nomeadamente através dos 

Centros de Informação Europa Criativa; 

4. Observa que o setor cultural e criativo é constituído sobretudo por PME que apresentam 

um grau de risco mais elevado; regista, a este respeito, que as plataformas de investimento 

podem facilitar o acesso ao financiamento do FEIE, uma vez que podem servir para reunir 

projetos mais pequenos e contratos de grupo; insta os órgãos de direção do FEIE a 

dedicarem uma maior atenção às plataformas de investimento, com vista a maximizar os 

benefícios que estas podem proporcionar no sentido de ultrapassar as barreiras ao 

investimento; convida o BEI a prestar às partes interessadas mais informação acerca das 

plataformas; recorda que as associações europeias ativas nos domínios da cultura e da 

educação dispõem de redes de associações membros existentes com conhecimentos 

setoriais e geográficos que podem ajudar a canalizar melhor as ações de sensibilização; 

chama a atenção para o papel significativo que a Plataforma Europeia de Aconselhamento 

ao Investimento pode desempenhar no sentido de promover a criação de plataformas de 

investimento, o que, por sua vez, pode ajudar a garantir um melhor equilíbrio geográfico e 

setorial; 

5. Entende que o SCC necessita também de aconselhamento específico para compreender as 

opções e os procedimentos de financiamento no âmbito do FEIE e que os intermediários 

financeiros precisam de apoio para compreender melhor o SCC e as suas necessidades; 

acolhe com agrado, neste contexto, a proposta «FEIE 2.0» destinada a reforçar o papel da 

Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e a consolidar a sua presença a 

nível nacional, regional e local; insiste na necessidade de dotar a Plataforma de recursos 

suficientes para prestar um apoio personalizado aos setores da educação e da cultura ao 
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longo de todo o processo; 

6. Exorta a Comissão e o grupo BEI a desenvolverem e integrarem conhecimentos 

especializados direcionados especificamente para o investimento cultural na Plataforma; 

solicita que a Plataforma colabore tão estreitamente quanto possível com os bancos de 

fomento nacionais e os participantes do SCC, a fim de fornecer um apoio otimizado; 

7. Regista que, na maioria dos Estados-Membros, a lei proíbe as escolas e as universidades 

de contraírem empréstimos e que, por conseguinte, o FEIE não é adequado a este setor; 

lamenta que, apesar da reafetação de fundos do Horizonte 2020, as universidades públicas 

não tenham beneficiado suficientemente do apoio concedido pelo FEIE à investigação e à 

inovação; insiste, por conseguinte, em que os fundos sejam restituídos ao Horizonte 2020; 

8. Assinala que os habitantes das zonas rurais enfrentam uma desvantagem clara quando 

tentam aceder ao ensino, pelo que solicita a criação duma conectividade, de infraestruturas 

e de acessibilidade melhores; 

9. Solicita o reforço das sinergias entre o FEIE e outros fundos da UE, nomeadamente os 

FEEI, o Horizonte 2020 e o instrumento de garantia «Europa Criativa»; exorta a Comissão 

a antecipar as dotações do instrumento de garantia «Europa Criativa» através do FEIE em 

favor das PME; releva que a Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento 

pode contribuir para a divulgação de informação acerca da combinação de fundos da UE, 

e que é necessário providenciar aconselhamento e formação em conformidade; insta a 

Comissão a providenciar um portal em linha que funcione como balcão único para 

permitir aos possíveis beneficiários do setor da educação e da cultura avaliarem todas as 

opções de financiamento e a forma como estas podem ser eficazmente combinadas; 

regista, neste contexto, com agrado a recente publicação das orientações da Comissão 

sobre a possibilidade de combinar o FEIE com os FEEI. 
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES 
DE QUEM A RELATORA DE PARECER RECEBEU CONTRIBUIÇÕES 

 

A seguinte lista é elaborada a título meramente voluntário, sendo da responsabilidade exclusiva da 

relatora de parecer. A relatora recebeu contributos das seguintes entidades para a elaboração do 

presente projeto de parecer: 

 

 
 

Entidade  

Banco Europeu de Investimento 

Fundo Europeu de Investimento 

União Internacional de Cinemas 

Liga Europeia das Associações de Empresários do Espetáculo (Pearle) 

Culture Action Europe 

Associação Europeia das Universidades 

Associação Europeia de Instituições de Ensino Superior (EURASHE) 

Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida 
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