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SUGESTÕES 

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

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

1. Considera que o fim do período de programação de 2014-2020, juntamente com as 

mudanças no ambiente político europeu e internacional, justificam uma reflexão sobre a 

estrutura do quadro financeiro plurianual (QFP), de molde a adaptá-lo às necessidades 

da União; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a analisarem 

devidamente as eventuais consequências e implicações do Brexit e a lançarem uma 

reforma abrangente do QFP, assim como a preverem os recursos financeiros necessários 

para evitar que o Brexit tenha um impacto negativo quer sobre os financiamentos 

previstos para os programas de cooperação ao nível da UE nos domínios da cultura, da 

educação, dos meios de comunicação, da juventude, do desporto e da investigação, quer 

sobre as pessoas que trabalham nesses setores; 

2.  Manifesta o seu apoio a programas nos domínios da cultura, da educação, dos meios de 

comunicação, da juventude, do desporto, da investigação e da cidadania, que 

demonstraram claramente o seu valor acrescentado europeu e que gozam de uma 

popularidade duradoura junto dos beneficiários, e apela a um reforço significativo das 

dotações de autorização e de pagamento e dos investimentos coordenados a longo prazo 

para garantir a conclusão bem-sucedida dos seus objetivos no QFP pós-2020; 

3. Considera que a estrutura do futuro QFP deve respeitar, pelo menos, os seguintes 

critérios: 

i. Simplicidade, ou seja, uma reforma das rubricas que permita aos cidadãos 

compreender os seus objetivos; entende que os programas que têm por objetivo a 

educação e a formação, a juventude, a cultura e o desporto devem estar reunidos 

numa única rubrica que reflita de forma adequada os vários objetivos dos 

programas; 

ii. Previsibilidade, ou seja, uma estrutura do QFP e respetivos programas que 

permita um planeamento suficiente a longo prazo por parte dos beneficiários; 

convida a Comissão a manter a estrutura destes programas, cujo potencial ainda 

não foi plenamente explorado, nomeadamente a vertente intersectorial do 

programa Europa Criativa, em particular o Mecanismo de Garantia dos Setores 

Cultural e Criativo e as respetivas ações conjuntas com o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), que são fundamentais para apoiar as indústrias 

culturais e criativas; 

iii. Transparência e responsabilidade democrática, ou seja, a duração do QFP deve 

estar em consonância com o ciclo eleitoral europeu; constata que o desfasamento 

entre a programação de sete anos do QFP e a programação de dez anos das 

prioridades políticas e estratégicas da UE pode afetar negativamente a coerência 

da avaliação dos resultados alcançados pelos programas da União; recomenda, por 

conseguinte, um QFP com uma duração de 10 anos, incluindo uma revisão 

obrigatória e aprofundada decorridos 5 anos; 

iv. Adaptabilidade, uma vez que a experiência do QFP 2014-2020 demonstrou a sua 

incapacidade para responder aos desafios emergentes sem afetar os programas 

existentes; entende que é necessária uma maior flexibilidade e margens mais 

amplas no quadro do próximo QFP, assim como a adoção do princípio «novas 
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verbas para novas iniciativas», a fim de evitar o financiamento de novas 

iniciativas a partir do orçamento da UE em detrimento de programas e políticas da 

UE existentes; sublinha, neste contexto, que os programas culturais e educativos 

requerem uma estabilidade a longo prazo; convida, por conseguinte, a Comissão e 

o Conselho a ponderarem, no âmbito do futuro QFP, o aumento dos limites das 

dotações para autorizações e pagamentos; considera que a flexibilidade deve 

permitir a plena utilização dos limites máximos do QFP para as dotações de 

autorização e para pagamentos; 

v. Responsabilidade, que constitui uma prioridade: importa adotar medidas para 

evitar uma nova crise de pagamentos durante o QFP em vigor; expressa a firme 

convicção de que devem ser envidados todos os esforços para evitar uma 

acumulação de faturas não pagas, tal como a observada no final do QFP anterior 

(2007-2013) e no início do atual (2014-2020); espera, por conseguinte, que um 

aumento das dotações de autorização seja acompanhado de um aumento 

correspondente das dotações para pagamentos atempados; lamenta que as 

consequências dos atrasos nos pagamentos sejam significativas e tenham tido um 

impacto particularmente grave em pequenas organizações nos setores criativo, da 

educação e da cultura, afetando, assim, também, diretamente beneficiários do 

orçamento da UE como, por exemplo, estudantes, universidades, PME e 

investigadores; 

4. Considera que investimentos adequados e a longo prazo na educação e na cultura são 

fundamentais para permitir que os cidadãos da UE participem de forma eficaz e ativa na 

vida democrática e política da UE; 

5. Apoia firmemente a necessidade de reduzir a contribuição dos recursos baseados no 

RNB nos recursos próprios do orçamento da UE, no quadro de uma reforma global do 

sistema, a fim de respeitar a letra e o espírito do artigo 311.º do TFUE; 

6. Regista com grande preocupação o aumento das desigualdades económicas e sociais, da 

xenofobia, do racismo, do nacionalismo, do extremismo violento e do terrorismo na 

Europa; preconiza, por conseguinte, medidas de prevenção eficazes apoiadas por um 

financiamento reforçado dos programas pertinentes da UE, incluindo os que, entre 

outras iniciativas, apoiam métodos educativos que visem reforçar a cidadania europeia, 

a coesão social, a tolerância e os direitos humanos e que promovem sociedades 

europeias abertas e inclusivas enquanto pedra angular do nosso modelo democrático, 

em conformidade com a Declaração de Paris, de 17 de março de 2015; 

7. Reconhece os desafios, a curto e longo prazo, representados pela integração de 

refugiados e migrantes de diversas culturas na sociedade europeia, tanto no que respeita 

aos recém-chegados como às sociedades de acolhimento; sublinha a importância de 

programas culturais, educativos e desportivos a este respeito e apela a investimentos a 

longo prazo e coordenados, acompanhados de um aumento adequado dos 

financiamentos no quadro das gerações atuais e futuras dos programas Erasmus+, 

Europa Criativa e Europa para os Cidadãos, a fim de apoiar os Estados-Membros nos 

seus esforços com vista a alcançarem uma verdadeira integração, sendo que esse apoio a 

programas culturais e educativos deve igualmente ser integrado em outros fundos da UE 

para a integração, tais como o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI); 
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8. Reconhece os desafios com que se defronta a União nos domínios da educação, da 

cultura, da juventude e da cidadania, nomeadamente a acessibilidade concreta a 

programas da UE, em particular para as pessoas portadoras de deficiência, e a 

necessidade de alargar o âmbito dos programas de molde a incluir todos os jovens 

europeus, incluindo os alunos do ensino secundário e os estagiários, sem se limitar aos 

estudantes universitários que, neste momento, constituem grande parte dos 

beneficiários; salienta, neste contexto, a importância dos programas culturais, 

educativos e desportivos e solicita investimentos coordenados a longo prazo através dos 

atuais e futuros programas Erasmus+, Europa Criativa e Europa para os Cidadãos, para 

apoiar os esforços dos Estados-Membros; 

9. Recorda que a Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens são 

ferramentas essenciais para combater o problema persistente dos elevados níveis de 

desemprego dos jovens e apela à sua constante melhoria, bem como a um aumento 

substancial do orçamento no âmbito do Fundo Social Europeu; salienta a necessidade de 

haver políticas que apoiem a procura e os investimentos, reformas estruturais favoráveis 

ao crescimento e uma coordenação ao nível das políticas sociais, visando apoiar 

transições de qualidade dos jovens para o mercado de trabalho de forma sustentável; 

10. Sublinha a necessidade de reforçar os programas existentes no domínio da educação e 

da cultura para continuar a apoiar a empregabilidade dos trabalhadores, nomeadamente 

nos Estados-Membros com elevadas taxas de desemprego, bem como de promover a 

competitividade das indústrias culturais da UE; 

11. Considera que o próximo QFP deve prever um financiamento específico para a 

educação não formal, atividades de base voluntária no domínio da educação para a 

cidadania europeia para jovens no ensino primário e secundário, em estabelecimentos 

de ensino e formação profissional, e todos os outros centros de aprendizagem, uma vez 

que este tipo de atividades desempenha um papel fundamental nomeadamente 

garantindo que a UE é «ensinada» em muitas escolas da Europa, aumentando a 

qualidade da educação para a cidadania europeia em geral, bem como promovendo 

indiretamente a identidade europeia e a participação cívica ativa dos jovens cidadãos; 

12. Reitera o seu apoio ao reforço ulterior da dimensão externa dos programas culturais 

Erasmus + e Europa Criativa, enquanto vertente importante da componente interpessoal 

da estratégia da UE para as relações culturais internacionais, com especial atenção para 

os países com rendimentos médios e baixos, nomeadamente através de programas de 

mobilidade para jovens artistas e profissionais do setor cultural e criativo; considera que 

importa reforçar a dimensão externa do novo programa Corpo Europeu de 

Solidariedade; 

13. Exorta ao investimento continuado no quadro EF2020 atual e futuro e nos programas 

Erasmus+, Europa Criativa e Europa para os Cidadãos a fim de permitir que as 

organizações de jovens continuem a chegar aos jovens e para lhes fornecer 

competências e aptidões de vida valiosas mediante a aprendizagem ao longo da vida, a 

educação não formal e centrada no formando, assim como oportunidades de 

aprendizagem informal, particularmente no voluntariado e em trabalhos em prol dos 

jovens; 

14. Sublinha que o reforço do investimento no Erasmus+ deve permitir um maior alcance 
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do programa, por forma a incluir oportunidades mais ambiciosas para a mobilidade de 

formandos de EFP, jovens vulneráveis e jovens afetados por múltiplos obstáculos e que 

sofram de discriminação, nomeadamente pessoas com deficiência, pessoas que se 

identifiquem como LGBTI e pessoas provenientes de comunidades marginalizadas, 

assim como alunos no contexto de intercâmbios escolares; 

15. Apela a um investimento dez vezes superior no programa que sucede ao Erasmus+ no 

próximo ciclo do QFP, a fim de alcançar muito mais jovens e estudantes em toda a 

Europa e aproveitar todo o potencial do programa, em resposta ao apelo do Presidente 

Juncker, no seu discurso sobre o estado da União, e de vários líderes europeus, assim 

como do grupo de organizações da sociedade civil que lançou a campanha Erasmusx10; 

salienta que o atual programa Erasmus+ representa apenas 1,36 % do orçamento global 

da UE para 2014-2020 e apenas beneficiará 4 milhões de europeus até ao final da sua 

execução em 2020; 

16. Salienta a importância da aprovação atempada do QFP pós-2020 e dos regulamentos 

relativos aos programas associados para evitar problemas de execução dos programas e 

reduzir ao mínimo o período de transição entre o atual e o futuro período de 

programação; 

17. Considera que, uma vez que o número de cidadãos europeus com um baixo nível de 

competências de literacia ou dificuldades de literacia, incluindo a iliteracia mediática e 

funcional, ainda é elevado e que cerca de 40 % dos trabalhadores da UE não dispõe de 

competências digitais e que 44 % da população apenas dispõe de poucas ou nenhumas 

competências digitais básicas, o próximo QFP deve prever recursos adicionais 

consideráveis — para além dos programas educativos existentes — para fomentar as 

competências digitais através de melhores oportunidades de educação, formação 

profissional e de aprendizagem ao longo da vida e para apoiar a digitalização dos 

recursos educativos e culturais, a fim de melhorar e reforçar a sua qualidade e 

acessibilidade; sublinha, por outro lado, que as iniciativas relativas às competências 

digitais devem incluir competências de vida básicas, tais como a literacia digital e 

mediática, assim como competências profissionais específicas, como a codificação; 

defende que o novo QFP deve proporcionar uma oportunidade para enquadrar uma 

política da UE holística no que respeita às competências digitais; 

18. Salienta a importância de abordar a exclusão social e incluir pessoas provenientes de 

meios desfavorecidos, de molde a garantir o seu acesso integral e equitativo à cultura e 

à educação; 

19. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de criar o Corpo Europeu de Solidariedade 

enquanto programa que visa promover a solidariedade entre os jovens europeus e 

recomenda a sua continuação no próximo QFP com aumentando o orçamento e como 

parte do quadro político da UE relativo à juventude; 

20. Reconhece a importância das indústrias culturais e criativas (ICC) para o 

desenvolvimento social e económico da UE e dos seus Estados-Membros e recomenda 

o desenvolvimento de um quadro político coordenado que aborde as necessidades 

específicas de um desenvolvimento e promoção ulteriores do setor; 

21. Realça a necessidade de tomar as medidas necessárias para melhorar a acessibilidade e a 
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execução dos programas através da redução da burocracia, eventualmente pela 

simplificação, flexibilidade e sinergia entre programas, e para prevenir atrasos nos 

pagamentos ou a acumulação de faturas não pagas; 

22. Reconhece a importância de salvaguardar tanto o património natural como o cultural e 

de aproveitar o seu potencial como motores económicos; 

23. Insta a uma maior ênfase em estágios de qualidade e numa participação acrescida dos 

jovens europeus nos processos de formulação de políticas. 
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