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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. Recorda que o programa Erasmus+ é um programa muito apreciado e extremamente 

popular que promove a mobilidade académica dos jovens, como comprovado pelo 

número de candidaturas apresentadas, superior ao financiamento disponível; lamenta 

profundamente que o projeto de orçamento para 2019 para o programa Erasmus+ seja 

muito inferior às expectativas do Parlamento, não indo além dos valores programados 

no âmbito do atual QFP, incluindo no que diz respeito ao financiamento complementar 

disponível remanescente para o programa acordado no âmbito da revisão do QFP; apela, 

por conseguinte, a um aumento de 20 % do financiamento em relação ao projeto de 

orçamento de 2019 (PO de 2019), em todas as quatro rubricas orçamentais destinadas 

ao Erasmus+, a fim de dar resposta às atuais necessidades e às expectativas dos 

cidadãos em relação ao programa e de proporcionar aos jovens europeus o futuro que 

esperam da UE; reitera, a este respeito, o seu apoio a uma triplicação do financiamento 

do programa Erasmus+ no próximo QFP e a sua intenção de lutar por esse aumento; 

2. Reitera a sua preocupação relativamente à forma como o Corpo Europeu de 

Solidariedade foi criado, sem uma base jurídica e sem a sua própria rubrica orçamental; 

manifesta, além disso, o seu incómodo com o facto de a decisão final sobre as fontes de 

financiamento do Corpo – com exceção da disposição relativa ao programa Erasmus+ – 

ter sido relegada para o processo orçamental anual; confirma que irá analisar 

cuidadosamente a carta retificativa da Comissão para garantir que o acordo alcançado 

no diálogo tripartido seja plenamente respeitado; 

3. Sublinha o valor do programa Europa Criativa no apoio aos setores audiovisual e 

cultural da UE e insiste em que os níveis de financiamento estejam à altura das 

ambições do programa; observa que, no que respeita ao Subprograma MEDIA, o 

orçamento teria de ser aumentado em cerca de 44 % para poder financiar todos os 

projetos de elevada qualidade; apela, por conseguinte, a um aumento substancial de 

22 % do financiamento em relação ao PO de 2019 para combater as reduzidas taxas de 

sucesso das candidaturas, com vista a reforçar o apoio às redes de exploradores 

europeus de salas de cinema e a integrar – e financiar – a ação preparatória bem-

sucedida de legendagem de conteúdos culturais, sem pôr em perigo o financiamento das 

ações de base; reitera que o Subprograma Cultura e a vertente intersetorial continuam a 

estar cronicamente subfinanciados e apela a um aumento do financiamento de, pelo 

menos, 10 % em relação ao PO de 2019 em ambas as rubricas; propõe, no contexto do 

Subprograma Cultura, um financiamento adicional de 3 milhões de EUR em relação ao 

PO de 2019 – suplementar ao aumento de 10 % –, a fim de expandir a bem-sucedida, 

mas atualmente limitada, ação experimental relativa à mobilidade individual dos artistas 

e dos profissionais do setor cultural em preparação para o próximo programa Europa 

Criativa; 

4. Regista com agrado o facto de a nova proposta relativa ao programa Europa Criativa 

prever um apoio à liberdade e ao pluralismo dos meios de comunicação social, bem 

como à literacia mediática, no âmbito da vertente intersetorial; solicita, entretanto, que a 

rubrica orçamental relativa aos conteúdos digitais, ao audiovisual e a outros setores da 
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comunicação social (09 02 05) seja reforçada para potenciar os esforços de luta contra 

as notícias falsas através de um reforço da literacia mediática e para prestar apoio direto 

a organizações que monitorizam e promovem a liberdade e o pluralismo dos meios de 

comunicação social; 

5. Saúda a integração dos apoios ao setor da música no novo programa Europa Criativa; 

regista que tal teve como base o sucesso da iniciativa-piloto na Comissão e da ação 

preparatória «A Música move a Europa», proposta por esta comissão parlamentar; 

6. Exorta a Comissão a proceder a uma revisão em grande escala – a transmitir ao 

Parlamento – de todas as atividades no âmbito da rubrica «ações multimédia», a fim de 

garantir que estas cumpram os seus objetivos fundamentais; solicita um aumento de 

4,2 milhões de EUR nas dotações de autorização em 2019 para garantir o importante 

trabalho da Euranet Plus até ao final do atual QFP; insiste em que a existência 

«precária» da rede atual é insustentável e requer uma solução de longo prazo; regista 

que o objetivo de financiamento para a Euranet Plus a partir de 2020 é de 8,4 milhões 

de EUR por ano; 

7. Sublinha o valor do programa Europa para os Cidadãos para que os cidadãos europeus 

melhor compreendam a UE e para se fomentar um sentimento de cidadania; insiste em 

que os cortes previstos para o programa que irá financiar a Iniciativa de Cidadania 

Europeia renovada sejam anulados; lamenta que a proposta legislativa para a nova ICE 

não especifique em pormenor o impacto orçamental sobre o programa Europa para os 

Cidadãos, privando assim o legislador de informações essenciais; além de solicitar a 

reposição de verbas na rubrica orçamental, apela a um aumento de 10 % do 

financiamento em relação ao PO de 2019 – com base nos valores da atual programação 

do QFP –, a fim de proporcionar o aumento mínimo necessário a um programa que 

sofre de um subfinanciamento persistente e de reduzidas taxas de sucesso dos projetos, 

que frustram as expectativas dos candidatos; 

8. Recorda que a saída do Reino Unido da União Europeia acarreta desafios especialmente 

delicados para as Escolas Europeias, nomeadamente tendo em conta a dimensão da 

secção de língua inglesa (cerca de 21 % de todos os alunos) e a prevalência do inglês 

como segunda língua (61 % de todos os alunos no ano letivo de 2016-2017); considera 

que continuam por resolver questões orçamentais e educativas importantes relativas à 

disponibilização a longo prazo de um ensino de alto nível em língua inglesa e à 

manutenção do reconhecimento do diploma europeu de estudos secundários no Reino 

Unido, não obstante o disposto no artigo 120.º do Projeto de Acordo de Saída; exorta a 

Comissão e o Conselho de Governadores a apresentarem um relatório à Comissão da 

Cultura e da Educação sobre os seus planos a longo prazo para lidar com os desafios do 

Brexit; 

9. Recorda que os projetos relacionados com a cultura e a educação são apoiados por uma 

ampla gama de programas e instrumentos da União, e nomeadamente os FEEI, o FEIE e 

o programa Horizonte 2020; insta a Comissão a melhorar as sinergias transversais aos 

programas para uma utilização eficaz dos fundos; insta a Comissão a, designadamente, 

explorar plenamente as potenciais sinergias existentes entre os vários programas da UE 

– como o programa Horizonte 2020, o Mecanismo Interligar a Europa, o programa 

Erasmus+, o programa EaSI, os programas Europa Criativa e COSME, o FEIE e os 
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FEEI –, a fim de apoiar um maior número de projetos no domínio dos setores culturais e 

criativos; 

10. Salienta o potencial dos projetos-piloto e das ações preparatórias (PPAP) enquanto 

meios para testar medidas nos domínios de intervenção da União e para lançar 

iniciativas inovadoras que se possam transformar em medidas de longo prazo da UE; 

salienta que vários PPAP propostos por esta comissão parlamentar na atual legislatura 

têm conhecido um grande êxito, abrindo caminho para a conceção de uma nova geração 

de programas no domínio da educação e cultura; lamenta que a avaliação prévia dos 

PPAP pela Comissão conceda um tempo muito limitado para que as comissões do 

Parlamento que emitem pareceres possam dar resposta às avaliações e aos comentários; 

lamenta, além disso, que, em determinadas situações, as avaliações e os comentários 

emitidos pela Comissão não sejam totalmente objetivos, parecendo ter sido 

influenciados por preferências institucionais ou pessoais; recorda que a não adoção de 

um PPAP na Comissão nunca pode ser motivo para atribuir uma nota de avaliação 

negativa; 

11. Insta a Comissão dos Orçamentos a rever o procedimento relativo ao tratamento e à 

tomada de decisões no âmbito dos projetos-piloto e das ações preparatórias, que carece 

atualmente de transparência e não dá margem suficiente para que as comissões que 

emitem pareceres possam influenciar as prioridades políticas em matéria de PPAP no 

âmbito das respetivas competências de intervenção; solicita à Comissão dos 

Orçamentos que interaja mais ativamente com as comissões que emitem pareceres antes 

de proceder à votação sobre o pacote de PPAP e que examine de que forma poderia 

conceder um maior nível de responsabilidade a essas comissões – possivelmente sob a 

forma de uma dotação financeira não vinculativa para cada comissão, assente nas 

prioridades do Parlamento e no historial da despesa nos domínios de intervenção 

pertinentes, entre outros critérios –, para que essas comissões adotem os seus próprios 

PPAP prioritários; considera que esta abordagem poderá ajudar a dar resposta às críticas 

da Comissão no que se refere à proliferação de propostas de PPAP nos últimos anos, 

promovendo uma metodologia mais centrada e assente em prioridades nas comissões; 
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