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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Considera que a cultura, a educação, a juventude e o desporto desempenham um papel 

crucial na promoção da coesão social e na configuração do futuro da União Europeia, em 

particular na perspetiva da formação de uma comunidade de cidadãos unidos na 

diversidade pelos laços da solidariedade, e encerram, designadamente, um enorme 

potencial na geração de valor acrescentado europeu e de prosperidade económica em 

todas as regiões da UE, em particular no âmbito da política de coesão; 

2. Recorda a importância da cultura e do património cultural, inclusive na perspetiva da 

prosperidade económica das cidades e regiões; insta por isso os Estados-Membros a 

tomarem todas as medidas necessárias para salvaguardar eficazmente o património 

cultural, material e imaterial, e a utilizarem, para o efeito, todos os instrumentos da 

política de coesão disponíveis; recomenda que o património cultural seja considerado 

prioridade horizontal de todos os pilares da política de coesão na próxima geração de 

programas e que sejam tomadas em consideração as recomendações emitidas durante o 

Ano Europeu do Património Cultural de 2018 bem como os respetivos resultados;   

3. Sublinha a importância da igualdade de oportunidades para todas as pessoas em situação 

desvantajosa do ponto de vista físico ou geográfico, a fim de lhes garantir igualdade de 

acesso, tanto à cultura como à educação; 

4. Sublinha que o investimento em cultura, educação, juventude e desporto reforça 

significativamente a coesão social na União Europeia, facilitando em particular a 

integração social dos cidadãos europeus; 

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

aproveitar o seu potencial enquanto motor da economia; 

6. Lamenta que o 7.º relatório da Comissão sobre a coesão económica, social e territorial não 

destaque os investimentos realizados na cultura e não faça qualquer referência, 

quantitativa ou qualitativa, discriminada por setor, aos projetos relacionados com a 

cultura, que representaram pelo menos 11 mil milhões de euros das despesas da política de 

coesão nos períodos de programação de 2007-2013 e 2014-2020, provenientes do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional; 

7. Observa que as políticas de coesão e de desenvolvimento rural da UE podem ser 

fundamentais para a promoção do restauro do património cultural, apoiando as indústrias 

culturais e criativas e financiando o desenvolvimento das capacidades dos profissionais 

ligados à cultura; 

8. Sublinha a importância da igualdade de acesso à educação, à formação e às atividades 

culturais para a obtenção de uma convergência genuína e a redução das disparidades e 

desigualdades socioeconómicas entre as regiões europeias; 

9. Exorta a Comissão a continuar a investir na educação, cultura, juventude e desporto, e a 
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tirar partido dos resultados positivos das duas anteriores gerações de programas (2007-

2013; 2014-2020); 

10. Solicita a criação, no próximo período de programação, de possibilidades de 

financiamento da cultura, da educação, da juventude e do desporto, mediante a previsão 

de objetivos temáticos específicos para o efeito nos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento; 

11. Destaca o potencial do setor cultural e criativo (SCC) no que se refere ao emprego dos 

jovens; salienta que a promoção adicional no SCC bem como o investimento adicional 

neste setor podem contribuir substancialmente para reforçar o investimento, o 

crescimento, a inovação e o emprego; solicita à Comissão que, nesta ótica, considere as 

oportunidades especiais oferecidas pelo SCC de uma forma global, incluindo as ONG e 

pequenas associações; 

12. Solicita à Comissão que inclua a cultura e a educação entre os objetivos prioritários e 

estratégicos da próxima programação, como domínios de intervenção e como dimensão 

transversal das políticas de desenvolvimento regional; 

13. Insta os Estados-Membros a desenvolverem, no âmbito da política de coesão, estratégias a 

longo prazo e sustentáveis nos domínios da cultura, educação, juventude e desporto, que 

poderão servir de base a investimentos estratégicos durante o período de programação de 

2021-2027; 

14. Reitera que os projetos selecionados se devem complementar entre si e exorta a Comissão 

a explorar plenamente as potenciais sinergias entre os FEEI, os instrumentos financeiros 

disponíveis do Banco Europeu de Investimento (Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE) e outros programas da UE definidos para o período de programação 

de 2014-2020, com particular referência para os programas Erasmus + e Europa Criativa, 

através de uma melhor informação a nível da UE e de uma aplicação muito mais dinâmica 

nos Estados-Membros e nas suas regiões; salienta que as subvenções não devem visar 

apenas o desenvolvimento das infraestruturas, mas também criar «polos culturais», que 

reúnam vários domínios conexos, tais como o património cultural, as indústrias culturais e 

criativas, os programas de formação, o turismo cultural e as artes e ofícios locais; 

15. Solicita que, no próximo período de programação, sejam dados passos no sentido de 

identificar ações específicas e sejam atribuídos recursos às infraestruturas físicas, como as 

incubadoras, às infraestruturas digitais (por exemplo, a banda larga), e às infraestruturas 

imateriais para os estabelecimentos de ensino e as instituições culturais e de investigação; 

16. Considera que os investimentos da política de coesão na cultura e educação após 2020 

devem ser mais eficientes e eficazes, tanto no que diz respeito à qualidade como à 

quantidade dos projetos executados; 

17. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem as parcerias de conhecimento 

entre as universidades, as escolas, os institutos de formação profissional, de investigação e 

culturais, a fim de dar resposta à necessidade crescente de novas competências e de 

requalificação no setor cultural e criativo; 

18. Solicita à Comissão que inclua indicadores de qualidade relativos aos investimentos 
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relacionados com a cultura na versão revista do Regulamento Disposições Comuns, tal 

como também exigido na Resolução do Parlamento, de 8 de setembro de 2015, intitulada 

«Rumo a uma abordagem integrada do património cultural europeu»; 

19. Recorda o papel das ICC e reitera o seu apelo à Comissão para que estabeleça as ICC 

como uma prioridade horizontal;   sublinha que as regiões têm demonstrado capacidade 

para desenvolver agrupamentos e a cooperação transfronteiras neste domínio, e assinala os 

efeitos positivos da especialização inteligente no ICC, tal como comprovam os resultados 

significativos registados até à data; insta a Comissão e os Estados-Membros a manterem e 

a reforçarem as políticas neste domínio, e a utilizarem eficazmente o financiamento 

disponível ao abrigo dos programas da UE e dos Fundos EIE; 

20. Apela ao reforço do alcance teórico e prático dos projetos de médio e longo prazo nos 

setores cultural, audiovisual e criativo, através da possibilidade de utilizar os fundos 

estruturais juntamente com o FEIE; 

21. Solicita que, na política de coesão, se dedique mais atenção aos investimentos nos setores 

da cultura e da educação, em particular nas zonas urbanas e periféricas, através de 

instrumentos de requalificação e de inclusão; 

22. Solicita à Comissão que explore a capacidade de o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional apoiar as infraestruturas desportivas e promover o desporto sustentável e as 

atividades no exterior, enquanto instrumento de desenvolvimento regional e rural, e a 

capacidade do Fundo Social Europeu para reforçar as competências e a empregabilidade 

dos trabalhadores do setor do desporto; 

23. Insta os Estados-Membros a atribuírem uma parte dos fundos da política de coesão aos 

projetos culturais e educativos de qualidade que, embora elegíveis, não tenham sido 

financiados por programas europeus por falta de fundos; 

24. Solicita aos Estados-Membros que apoiem projetos culturais territoriais integrados, como 

os itinerários culturais, os quais promovem um desenvolvimento territorial de qualidade e 

parcerias entre os setores público e privado no domínio do turismo cultural; 
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