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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Congratula-se com as concretizações de 30 anos de Programa Erasmus, que envolveram 
9 milhões de pessoas, incluindo jovens, estudantes e, recentemente, profissionais, em 
atividades de mobilidade desde 1987; salienta o forte valor acrescentado europeu do 
programa e o seu papel na realização de um investimento estratégico nos jovens 
europeus;

2. Salienta que o programa Erasmus deve ser mais acessível aos grupos marginalizados, 
em particular às pessoas com deficiência e com necessidades educativas especiais, às 
pessoas que se encontram em situação geográfica desfavorecida, aos jovens que 
abandonam precocemente a escola, às pessoas que pertencem a minorias, às pessoas que 
se encontram em situação socioeconómica desfavorecida, etc.;

3. Toma nota do início da fase de implementação do Corpo Europeu de Solidariedade 
(CES), apesar de não dispor de base jurídica; lamenta que a decisão inicial de atribuir 
verbas do SVE incluído no programa Erasmus + ao CES tenha sido tomada através de 
um ato de execução;

4. Insiste em que qualquer programa de estágio ou de aprendizagem deve proporcionar 
estágios remunerados que nunca conduzam à substituição de postos de trabalho e que se 
baseiem num contrato escrito de estágio ou de aprendizagem, em conformidade com o 
quadro regulamentar aplicável, com as convenções coletivas aplicáveis, ou com ambos, 
do país em que se realiza e que tal programa deve respeitar os princípios definidos na 
Recomendação do Conselho, de 10 de março de 2014, relativa a um Quadro de 
Qualidade para os Estágios1;

5. Manifesta-se alarmado com a escassa utilização do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimos a Estudantes do Erasmus+ e com a sua reduzida cobertura geográfica, que 
se limita aos bancos em três países e às universidades noutros dois países; solicita à 
Comissão e ao Fundo Europeu de Investimento que apliquem uma estratégia de 
execução para maximizar a eficácia do Mecanismo até 2020, ou, em alternativa, que 
facilitem a redistribuição dos fundos não utilizados no próprio programa, permitindo um 
melhor financiamento das ações no âmbito das diferentes vertentes;

6. Observa com deceção que os estudantes podem ter de contrair empréstimos bancários a 
fim de participarem no programa Erasmus+;

7. Salienta que o endividamento tem um impacto negativo no desenvolvimento pessoal e 
na boa integração no mercado de trabalho e que devem ser concedidas e 
disponibilizadas de forma generalizada bolsas inclusivas para que nenhum estudante 
seja excluído devido a rendimentos insuficientes;

                                               
1 JO C 88 de 27.3.2014, p. 1.
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8. Manifesta a sua preocupação com o facto de as taxas de sucesso dos projetos no âmbito 
do programa «Europa para os cidadãos» e do subprograma «Cultura» do programa 
«Europa Criativa» (respetivamente 21% e 22% em 2017) permanecerem baixas; 
salienta que um nível de financiamento mais adequado é decisivo para dar resposta a 
estes resultados insatisfatórios, que são contraproducentes em relação aos objetivos do 
próprio programa, desencorajando a participação dos cidadãos;

9. Salienta o papel da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à 
Cultura (EACEA) na execução dos três programas no domínio da cultura e da educação, 
manifestando, no entanto, a sua preocupação com as deficiências no controlo interno da 
EACEA identificadas por uma auditoria ao programa de gestão das subvenções no 
âmbito do Erasmus+ e da Europa Criativa; observa que o Serviço de Auditoria Interna 
da Comissão identificou deficiências no processo de gestão de subvenções no âmbito do 
programa Erasmus+ por parte da EACEA; considera, por conseguinte, que a Comissão 
e a EACEA não devem ter dificuldade em adotar as medidas corretivas necessárias, a 
fim de assegurar a total transparência e garantir a máxima qualidade da execução dos 
programas no domínio da cultura e da educação;

10. Toma nota dos primeiros resultados da fase de execução do Mecanismo de Garantia dos 
Setores Culturais e Criativos, com a assinatura inicial de 280 contratos com os 
intermediários financeiros; espera que a fase operacional do mecanismo realize 
progressos constantes, criando, assim, instrumentos sólidos a fim de os incluir na 
aplicação do acompanhamento do mecanismo no âmbito do programa InvestEU;

11. Reconhece que a análise do Tribunal de Contas não revelou erros materiais nas 
demonstrações financeiras consolidadas definitivas das Escolas Europeias de 2017 e 
que as Escolas Europeias e o Conselho Superior elaboraram as suas contas anuais 
dentro do prazo legal; observa, porém, que o sistema de controlo interno das Escolas 
Europeias ainda necessita de melhorias adicionais, a fim de cumprir a recomendação do 
Tribunal de Contas e do Serviço de Auditoria Interna da Comissão Europeia; 

12. Continua preocupado com as importantes deficiências nos sistemas de controlo interno 
do Conselho Superior e das escolas selecionadas, nomeadamente nos sistemas de 
pagamento, no ambiente de controlo e no processo de recrutamento; 

13. Observa que o Tribunal de Contas não conseguiu confirmar que a gestão financeira das 
Escolas em 2017 estava em conformidade com o Regulamento Financeiro e respetivas 
normas de execução; solicita, por conseguinte, que sejam envidados mais esforços para 
dar por concluídas as restantes recomendações relativas à gestão das contas 
extraorçamentais, à melhoria dos sistemas de contabilidade e de controlo interno, bem 
como aos procedimentos de recrutamento e pagamento e à elaboração de orientações 
para melhorar a gestão orçamental; 

14. Constata que a entrada em vigor gradual do novo Regulamento Financeiro das Escolas 
Europeias implica desafios importantes para a governação das Escolas Europeias, uma 
vez que as funções de gestor orçamental e de contabilista serão centralizadas e o 
controlo financeiro será da responsabilidade de uma unidade de controlo interno ao 
serviço do gestor orçamental; considera, a este respeito, que a reestruturação das 
diferentes funções de contabilidade e de controlo deve ser apoiada por um sistema 
administrativo adequado;
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15. Chama a atenção para os diversos desafios que as Escolas Europeias têm de enfrentar, 
como a transição para o Brexit e o agravamento da situação de sobrelotação das escolas 
em Bruxelas; insta a Comissão Europeia e as Escolas Europeias a informarem a 
presente comissão sobre a saída do Reino Unido e a forma como tencionam continuar a 
oferecer nas Escolas Europeias um ensino de primeira categoria em língua inglesa após 
a saída do Reino Unido; 

16. Toma conhecimento com preocupação das conclusões da «Human Rights Watch» e do 
Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência, de dezembro de 2018, que no seu 
relatório analisam os obstáculos que as crianças com deficiência têm de enfrentar no 
sistema das Escolas Europeias, incluindo alegados casos de assédio contra crianças com 
deficiência e suas famílias; insta o sistema das Escolas Europeias a respeitar a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CNUDPD); insta a Comissão Europeia a lançar um inquérito formal sobre as 
conclusões do referido relatório, em colaboração com a Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e as Escolas Europeias; solicita à Comissão Europeia 
e aos Estados-Membros que ponderem, no mínimo:

i) Alterar a política relativa à prestação de apoio pedagógico nas Escolas Europeias, 
a fim de assegurar a plena conformidade com a CNUDPD;

ii) Colmatar as necessidades das crianças com deficiência, nomeadamente através do 
recurso a tecnologias de apoio;

iii) Organizar cursos de formação para professores, a nível de todo o sistema, sobre 
deficiência e educação inclusiva, em particular ações de formação para 
professores de apoio e assistentes sobre as necessidades personalizadas das 
crianças com deficiência;

17. Reconhece que o Tribunal de Contas está sujeito a um volume de trabalho considerável; 
solicita, no entanto, ao Tribunal que publique os seus relatórios em tempo útil, em 
particular o que diz respeito às Escolas Europeias, para que o Parlamento disponha de 
tempo suficiente para exercer a sua função de controlo orçamental e político de forma 
adequada.
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