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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Petições, competente quanto à 

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

1. Salienta o papel da educação, da formação, da cultura e do desporto na promoção dos 

direitos ligados à cidadania da UE, da cidadania ativa e da solidariedade, bem como no 

reforço dos nossos valores europeus comuns, com base no artigo 20.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e no artigo 9.º do Tratado da União Europeia; 

reconhece que, através da cooperação e do intercâmbio a nível transnacional e 

intercultural, os programas da UE, como o Erasmus +, o programa Direitos, Igualdade e 

Cidadania, a Europa para os Cidadãos e a Europa Criativa, contribuem para a realização 

dos objetivos atrás referidos; 

2. Salienta que o programa «Europa para os Cidadãos» promove uma melhor compreensão 

dos direitos e deveres dos cidadãos da UE; recomenda, por isso, que a próxima geração do 

programa seja dotada de uma base jurídica que permita a participação do Parlamento na 

sua qualidade de colegislador em pé de igualdade com o Conselho, bem como de mais 

recursos humanos e financeiros para aumentar o número de projetos apoiados; 

3. Salienta a importância de promover o desenvolvimento de competências transferíveis 

através do programa Erasmus + que reforcem a compreensão intercultural e a participação 

ativa em sociedades heterogéneas; 

4. Recorda que são necessários esforços contínuos tendo em vista reforçar a sensibilização 

dos cidadãos da UE para os seus direitos e garantir que esses direitos sejam aplicados de 

forma uniforme em toda a UE, dando relevo às oportunidades resultantes da pertença à 

UE; sublinha o papel que as instituições de ensino desempenham na sensibilização dos 

jovens para os seus direitos na UE, bem como no apoio à cidadania ativa; insta a 

Comissão, neste contexto, a facultar um quadro comum para a aprendizagem relativa à UE 

em meio escolar e insta os Estados-Membros a adotarem as medidas adequadas para 

assegurar que um tal quadro seja efetivamente incluído nos programas escolares; partilha, 

além disso, da opinião da Comissão de que promover a sensibilização para os direitos 

decorrentes da cidadania da UE exige uma cooperação a nível europeu, nacional, regional 

e local; sublinha, para esse efeito, que deve ser prestada formação específica e adequada 

em cada nível e, especialmente, ao nível regional e local; 

5. É de opinião que, a fim de garantir de forma eficaz que a todos os cidadãos da UE sejam 

assegurados os mesmos direitos, os sistemas educativos deveriam ser comportáveis do 

ponto de vista financeiro e inclusivos, com especial ênfase nas categorias mais 

desfavorecidas e vulneráveis, e propiciar um ensino de elevada qualidade que encoraje a 

cidadania ativa e a aprendizagem ao longo da vida que responda às necessidades 

económicas e sociais; 

6. Recorda a necessidade de apoiar os professores e os profissionais da educação a 

integrarem no seu ensino informações sobre os direitos dos cidadãos e a cidadania da UE; 

salienta, neste contexto, a necessidade de continuar a promover e a desenvolver as 

plataformas em linha como a «School Education Gateway», a «Teacher Academy» e a 

«Open Educational Europe», para que os profissionais da educação possam aceder a 

materiais didáticos multilingues inovadores, incluindo materiais adaptados a alunos com 
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necessidades especiais, que os ajudem a inspirar e a motivar os estudantes em relação à 

aprendizagem sobre a UE; 

7. Sublinha o papel desempenhado pela mobilidade no desenvolvimento pessoal dos jovens 

ao reforçar a aprendizagem e o intercâmbio cultural, melhorando assim a compreensão da 

cidadania ativa e da sua prática; incentiva os Estados-Membros a apoiarem os programas 

da UE de promoção da mobilidade; 

8. Reconhece a importância da cultura, da arte e da ciência como aspetos integrantes da 

cidadania ativa da UE; salienta o seu papel de reforço do sentimento partilhado pelos 

cidadãos de pertença à nossa União, de promoção da compreensão mútua, bem como de 

estímulo do diálogo intercultural; 

9. Encoraja a sensibilização para os valores europeus e os direitos dos cidadãos na UE entre 

os educandos de todas as idades através da educação formal, não formal e informal, a fim 

de promover a compreensão intercultural e a solidariedade na Europa; 

10. Considera fundamental difundir o conhecimento sobre a cultura e os valores europeus 

junto dos migrantes, por forma a facilitar a sua integração na sociedade, e fomentar o 

diálogo intercultural, valorizando as culturas de origem e também reforçando as 

competências-chave de cidadania entre os migrantes; 

11. Congratula-se com a intenção manifestada pela Comissão de promover a participação 

política dos cidadãos na vida democrática da UE; incentiva a promoção da participação 

democrática, através da intensificação do diálogo com os cidadãos, da melhoria da 

compreensão, por parte dos cidadãos, do papel da legislação da UE na sua vida quotidiana 

e da confirmação do seu direito de voto ativo e passivo nas eleições locais e europeias, 

independentemente do local onde vivam na UE; convida a Comissão a explorar, a esse 

respeito, as redes sociais e as ferramentas digitais, com especial ênfase para o aumento da 

participação dos jovens e das pessoas com deficiência; apela ao desenvolvimento e à 

implementação de instrumentos de democracia eletrónica, como sejam as plataformas em 

linha, a fim de envolver mais diretamente os cidadãos na vida democrática da UE, 

promovendo assim a sua participação; 

12. Recorda a importância de alargar e aprofundar o diálogo estruturado com os cidadãos 

sobre os seus direitos, de modo a identificar os obstáculos com que estes se deparam no 

exercício desses direitos e a melhorar o acompanhamento e a eficácia dos programas e das 

iniciativas da UE neste domínio; 

13. Salienta a importância do papel desempenhado pelos meios de comunicação social e pelos 

serviços da sociedade da informação, instando, por conseguinte, a Comissão e os Estados-

Membros a criarem um quadro jurídico que promova o pluralismo e a independência dos 

meios de comunicação social e o acesso dos cidadãos a informações objetivas; 

14. Insta a Comissão a desenvolver critérios específicos, nomeadamente no que respeita aos 

aspetos ligados à educação, e a avaliar a execução e o desempenho dos programas 

europeus de promoção de uma cidadania ativa; 

15. Salienta a necessidade de assegurar que os cidadãos com deficiência e os cidadãos 

vulneráveis possam beneficiar plenamente dos direitos e das oportunidades oferecidas 
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pela cidadania da UE; encoraja todos os Estados-Membros da UE a introduzirem um 

cartão europeu de pessoa com deficiência a fim de facilitar a mobilidade de pessoas com 

deficiência na UE; salienta a necessidade de melhorar a acessibilidade dos sítios Web da 

UE para as pessoas com deficiência; 

16. Apoia a revisão da Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), com vista a melhorar a sua 

acessibilidade e a sua facilidade de utilização; chama a atenção para a necessidade de 

melhorar o funcionamento da ICE e a sensibilização do público para esta iniciativa, a fim 

de tirar pleno partido do seu potencial para efeitos de promoção da participação dos 

cidadãos e do debate democrático; 

17. Insta os Estados-Membros a aplicarem o Plano de Trabalho da UE para a Juventude 2016-

2018, centrando-se na promoção da cidadania ativa e reforçando a inclusão social e a 

participação dos jovens na vida democrática e cívica da UE;  

18. Sublinha o facto de a elevada taxa de desemprego juvenil e a incerteza em relação às 

oportunidades no futuro continuarem a ser uma fonte de grande preocupação para os 

jovens da Europa; recorda, neste contexto, os objetivos definidos na Declaração e no 

Roteiro de Bratislava tendo em vista «criar um futuro económico promissor para todos, 

preservar o nosso modo de vida e dar melhores oportunidades aos jovens»; insta a 

Comissão a prosseguir os seus esforços no sentido de apoiar os jovens, proporcionando-

lhes novas oportunidades no domínio da educação, da formação e do emprego; 

19. Salienta o papel dos estágios e das aprendizagens para ajudar os estudantes e licenciados a 

adquirirem conhecimentos práticos e experiência profissional; apoia, neste contexto, a 

criação de uma plataforma única e centralizada para estágios e programas de 

aprendizagem transfronteiriços, como sugerido na consulta pública; 

20. Salienta a importância do voluntariado como componente fundamental de programas que 

promovam a cidadania ativa; incentiva o desenvolvimento de programas curriculares que 

englobem conteúdos educativos e a participação cívica, bem como o reconhecimento do 

voluntariado como atividade portadora de créditos; 

21. Realça que o voluntariado não pode substituir um emprego remunerado e salienta a ideia 

de base de que os trabalhos remunerados criam um sentimento de pertença a uma 

comunidade e asseguram a inclusão e a participação na vida pública e, em última análise, 

o empenho cívico; 

22. Destaca o papel do desporto, especialmente a nível local, por contribuir para a cidadania 

ativa e promover a compreensão e o respeito mútuos e, paralelamente, os valores e os 

princípios da UE; encoraja a Comissão a continuar a apoiar iniciativas desportivas que 

encorajem o exercício da cidadania ativa e de valores cívicos, criando, desse modo, um 

sentimento comum de pertença. 

23. Exorta a Comissão a prosseguir o seu apoio a ações e iniciativas que promovam os 

direitos dos cidadãos e a cidadania ativa; sublinha que as novas iniciativas neste domínio 

devem ser complementares das existentes e não devem afetar os atuais orçamentos do 

programa; 

24. Acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão de lançar uma ferramenta de 
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aprendizagem eletrónica para as autoridades locais e regionais, a fim de facilitar uma 

melhor compreensão e uma adequada aplicação das regras de livre circulação, bem como 

de criar um «Portal Digital Único» para fornecer informações em linha destinadas aos 

cidadãos e empresas no mercado único da UE; observa que estes instrumentos devem 

prestar informações coerentes e de fácil compreensão em matéria de direitos dos cidadãos 

na UE e da sua aplicação prática; salienta que estas ferramentas deveriam estar 

interligadas com instrumentos existentes neste domínio, como o «Europe Direct» e «A sua 

Europa»; 

25. Sublinha a importância do intercâmbio e da difusão de boas práticas para promover o 

conhecimento dos direitos dos cidadãos da UE e a sua participação na vida cívica e 

política em toda a UE; 

26. Salienta a importância dos deputados ao Parlamento Europeu e de outras destacadas 

personalidades europeias na sensibilização para os direitos dos cidadãos da UE, em 

particular entre os jovens; 

27. Apoia a produção e a difusão de produções multimédia e da imprensa em todas as línguas 

oficiais da UE, com destaque para o reforço da sensibilização dos cidadãos da UE para os 

seus direitos e a sua capacidade de fazer valer os seus direitos de forma eficaz; 

28. Assinala que a cidadania da UE contribui para criar uma sociedade europeia mais coesa, 

fomentando assim a compreensão mútua, o diálogo intercultural e a cooperação 

transnacional. 
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