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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 no relatório que aprovar:

1. Lamenta que, embora a Comissão considere que o investimento nas pessoas constitui uma 
prioridade fundamental da UE1, menos de 11 % do orçamento da UE para o quadro 
financeiro plurianual 2021-2027 (QFP) está previsto para a sub-rubrica «Investir nas 
pessoas»; solicita que as prioridades sejam apoiadas por compromissos de financiamento;

2. Sublinha que o programa Erasmus+ se encontra entre os programas mais bem sucedidos 
financiados pelo orçamento da UE, que sua popularidade se mantém e que proporciona 
aos cidadãos da UE valor acrescentado; recorda que, no período de programação de 
2014-2020, o Erasmus + esteve frequentemente impossibilitado de financiar projetos de 
elevada qualidade devido à escassez de meios financeiros; apoia, enquanto ambição a 
longo prazo, o objetivo de decuplicação do seu orçamento;

3. Reitera a posição do Parlamento, tal como articulada na sua resolução de 30 de maio de 
2018 sobre o QFP e os recursos próprios2, de que baseará os seus cálculos dos valores do 
QFP em preços constantes, tendo em conta a saída do Reino Unido; insiste, por 
conseguinte, em que o próximo programa Erasmus disponha de um orçamento de, pelo 
menos, 41,1 mil milhões de euros no próximo QFP (uma triplicação em termos reais 
relativamente ao QFP 2014-2020) e recorda que mesmo um aumento deste nível é inferior 
às aspirações expressas pelo Presidente da Comissão, por alguns Estados-Membros e pela 
sociedade civil; manifesta a sua profunda deceção frente ao aumento incluído na proposta 
do QFP e à sua apresentação, que dá a impressão de o aumento ser mais elevado do que é 
em termos relativos e não permite comparações transparentes;

4. Salienta o valor dos programas culturais e de cidadania e apela ao aumento das despesas 
ao longo do próximo QFP, tendo em conta, em especial, o subfinanciamento crónico 
evidenciado no atual QFP e a importância de apoiar a educação para a cidadania; insiste 
na duplicação do financiamento disponível ao abrigo do programa Europa Criativa (2,806 
mil milhões de euros a preços constantes para 2021-2027), para além das despesas gerais 
transversais com a cultura de, pelo menos, 1 % durante o próximo período de 
programação; considera que os setores cultural e criativo devem ser uma prioridade 
transversal dos programas da UE; solicita que seja atribuído um orçamento de, pelo 
menos, 1 euro por cidadão à vertente «Europa para os Cidadãos» do Fundo para a Justiça, 
os Direitos e os Valores; 

5. Relembra que a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação são 
valores fundamentais da União e reitera a importância dos esforços para melhorar a 
literacia mediática, a literacia digital, a ciber-higiene e o comportamento seguro em linha; 
considera que incentivar os cidadãos a interessarem-se de forma crítica e honesta nas 
atividades da UE exige literacia mediática e educação para a cidadania, que também 
ajudam a promover a aquisição de competências transferíveis; congratula-se com o facto 
de a nova proposta do programa Europa Criativa prever o pluralismo e a liberdade dos 
meios de comunicação social e a literacia mediática na vertente intersetorial, o que deverá 

                                               
1 Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE, junho de 2017.
2 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0226.
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permitir a expansão de projetos-piloto e ações preparatórias já bem sucedidos; regista, 
além disso, o excelente trabalho realizado pelos Centros para uma Internet mais segura, 
que contam atualmente com o apoio da vertente Rede Transeuropeia de Telecomunicações 
do Mecanismo Interligar a Europa, para promover um comportamento seguro em linha 
entre as crianças; insiste em que o regime prossiga no próximo QFP e em que o atual nível 
de financiamento de cerca de 12 milhões de euros por ano seja, pelo menos, igualado em 
termos relativos;

6. Apoia o aumento do financiamento disponível para as competências digitais em toda a 
próxima geração de programas do QFP, nomeadamente o FSE+ (competências digitais 
básicas) e a Europa Digital (competências digitais avançadas); insiste na necessidade de 
desenvolver uma abordagem política coordenada às competências digitais e de maximizar 
a eficácia do financiamento para o desenvolvimento das competências digitais nos 
diversos programas;

7. Considera que um dos principais objetivos do próximo QFP deve ser o de restabelecer a 
confiança dos cidadãos no projeto europeu; sublinha que, para que os cidadãos se 
interessem de forma crítica e honesta nas atividades da UE, é indispensável uma cobertura 
mediática clara, dinâmica, de elevada qualidade e independente dos assuntos europeus; 
salienta o papel que a rubrica orçamental «Ações multimédia» desempenha ao favorecer 
uma comunicação clara sobre a UE e ao garantir uma combinação adequada de canais de 
comunicação, incluindo rádio, televisão e em linha; recorda, a este respeito, o seu pedido 
de que a Comissão efetue uma análise exaustiva, a apresentar ao Parlamento, de todas as 
atividades da rubrica «ações multimédia» do atual QFP, a fim de garantir que as mesmas 
tenham atingido os seus objetivos principais e que o próximo QFP estabeleça o justo 
equilíbrio no financiamento das diferentes ações; reitera, além disso, que os cortes nesta 
rubrica no QFP 2014-2020 prejudicaram gravemente a eficácia do apoio aos diferentes 
canais, o que significou, nomeadamente, que não foi instituído um mecanismo de 
financiamento a longo prazo para apoiar o excelente trabalho da rede pan-europeia de 
rádio Euranet Plus; insiste no reforço da rubrica «Ações multimédia» no QFP 2021-2027; 

8. Realça a importância das atividades de comunicação institucional da Comissão para 
interessar os cidadãos nos assuntos europeus e para promover o seu empenhamento 
informado no projeto europeu; salienta que estas atividades exigem uma estratégia de 
comunicação mais coordenada, com uma oferta precisa, incluindo um maior esforço no 
sentido de concretizar um verdadeiro multilinguismo; 

9. Considera que a confiança dos cidadãos no projeto da União Europeia tem de ser 
revitalizada, devendo o conhecimento do processo de integração europeia e a consciência 
da cultura e dos valores europeus ser divulgados junto de um público tão vasto quanto 
possível. insta, por conseguinte, a que o próximo QFP preveja uma ação específica, 
eventualmente sob a forma de um prémio para projetos destinados à participação dos 
cidadãos no processo de integração europeia e que suscitem uma reflexão coletiva sobre o 
futuro da Europa;

10. Demonstra ceticismo quanto à questão de saber se um aumento mínimo do Fundo Social 
Europeu é suficiente para atingir os objetivos sociais e do mercado de trabalho que 
prossegue, em especial no que se refere à luta contra o desemprego dos jovens e à 
integração dos migrantes;
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11. Insiste em que todo o orçamento da UE e todos os programas do QFP tenham a 
flexibilidade adequada, de modo a adaptarem-se às novas prioridades políticas e à 
evolução externa; solicita, a este respeito, que o QFP e todos os programas incluam uma 
cláusula vinculativa e significativa de exame e revisão intercalares, a fim de permitir uma 
reorientação das despesas e das prioridades políticas, em função do necessário; recorda 
que a definição das prioridades políticas é da competência exclusiva do legislador e que a 
tão necessária flexibilidade deve, por conseguinte, ser acompanhada de uma supervisão 
parlamentar, o que significa que os atos de execução só podem ser utilizados para fins de 
execução e nunca para tomar decisões políticas;

12. Congratula-se com os esforços da Comissão para estruturar e apresentar o novo QFP de 
forma mais transparente e legível; acolhe com satisfação o facto de os programas de 
educação, cultura e cidadania estarem reunidos numa única rubrica;

13. Insiste em que as sinergias entre programas devem ser sempre entendidas como um meio 
de obter uma maior eficácia e simplificação, e não como a concessão de «carta branca» à 
Comissão para proceder à reafetação de fundos de um programa para outro ou a cortes 
orçamentais; congratula-se com a mensagem política geral da Comissão em matéria de 
sinergias, mas considera que a atual redação das disposições no âmbito dos programas do 
QFP impede que o legislador compreenda de que modo essas sinergias devem ser 
realizadas e que os beneficiários compreendam as vantagens de tais sinergias; insiste na 
necessidade de mecanismos mais específicos e transparentes, claramente definidos na base 
jurídica, para obter sinergias; 

14. Sublinha que o orçamento da UE deve obrigatoriamente criar um valor acrescentado 
europeu demonstrável, de modo a assegurar uma utilização eficaz e adequada do 
financiamento da UE; apela a um aprofundamento do princípio, introduzido no último 
QFP, de que os projetos só são elegíveis para financiamento da UE se o seu valor 
acrescentado europeu for devidamente substanciado na apresentação do projeto; considera 
que a tónica no valor acrescentado europeu exige um conjunto adequado de indicadores 
quantitativos e qualitativos específicos e mensuráveis para cada ação; salienta que, no que 
diz respeito às iniciativas no domínio da educação e da cultura, os benefícios não 
tangíveis, tais como os impactos sociais dessas iniciativas, são tão importantes como as 
realizações concretas; insiste em que os programas que financiam projetos no domínio da 
educação e da cultura, como o FSE + e os Fundos Estruturais, requerem indicadores 
adequados para medir a eficácia das ações, alimentar a revisão intercalar e, em última 
instância, orientar a próxima geração de programas;

15. Recorda a lentidão inicial na execução dos programas do atual QFP, o que aumenta a 
probabilidade de que obrigações de pagamento se repercutam no próximo QFP e devam 
ser liquidadas no âmbito dos novos limites máximos de pagamento; salienta que é 
necessário evitar uma repetição da crise de pagamentos verificada no final do QFP 
2007-2013, uma vez que os beneficiários do programa para a educação e a cultura são 
frequentemente pessoas físicas e organizações de pequenas dimensões, que não se podem 
permitir atrasos nos pagamentos; salienta que os atrasos nos pagamentos comprometem 
gravemente os benefícios do programa e que, em última análise, abalam a confiança no 
projeto europeu;

16. Compromete-se a dar o seu consentimento à aprovação do Regulamento QFP pelo 
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Conselho unicamente enquanto acordo global, incluindo uma proposta credível de reforma 
do sistema de recursos próprios.
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