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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 investimento estratégico, destinado sobretudo 
à geração jovem europeia, que apoia oportunidades de educação e formação em toda a 
Europa, contribui para aumentar a coesão social e para a criação de um sentimento 
europeu de pertença e, por conseguinte, é um investimento fundamental no futuro da 
União; salienta que, embora o orçamento do Erasmus + seja relativamente pequeno, 
representando apenas 1,8% do atual QFP, este é um dos programas mais conhecidos da 
União; reitera que um aumento substancial do orçamento do programa Erasmus+ é 
fundamental para dar resposta à sua elevada procura, como demonstra o volume de 
candidaturas recebidas, o qual excede de longe o orçamento disponível; solicita, por 
conseguinte, um aumento de 10% do financiamento em todas as rubricas orçamentais 
relacionadas com o Erasmus + no projeto de orçamento para 2020, a fim de contrariar 
as baixas taxas de sucesso e dar a mais pessoas a oportunidade de beneficiar do 
programa; reitera o apoio do Parlamento a uma triplicação do orçamento para o 
programa Erasmus + no próximo quadro financeiro plurianual (QFP), bem como a sua 
intenção de defender esse aumento; 

2. Opõe-se veementemente à proposta do Conselho para reduzir o financiamento do 
programa Europa Criativa, o que poria em causa o seu objetivo, que consiste em apoiar 
os setores cultural e criativo da União, promovendo, assim, o sentimento europeu de 
pertença, a coesão social, o emprego e o crescimento; insiste em que os níveis de 
financiamento devem corresponder às ambições do programa e recorda que este sofre de 
uma escassez crónica de financiamento; solicita, por conseguinte, e em oposição aos 
cortes, um aumento de 10% das rubricas orçamentais correspondentes ao programa 
Europa Criativa no projeto de orçamento para 2020, a fim de impulsionar os esforços 
destinados a reforçar os setores cultural e criativo; reitera o apoio do Parlamento a uma 
duplicação do orçamento do programa Europa Criativa no próximo QFP, bem como a 
sua intenção de defender esse aumento; insta a Comissão a continuar a apoiar a oferta 
multilíngue de programação televisiva cultural europeia de qualidade em toda a Europa 
através do programa Europa Criativa;

3. Reconhece que o acordo interinstitucional sobre o financiamento do Corpo Europeu de 
Solidariedade foi respeitado e que foi afetado um orçamento adequado ao 
funcionamento do programa; reconhece que a vertente do programa relativa ao 
voluntariado despertou um grande interesse por parte dos participantes e das 
organizações; 

4. Sublinha o valor do programa Europa para os Cidadãos para que os cidadãos europeus 
melhor compreendam a União e para se fomentar um sentimento de cidadania; lamenta, 
por conseguinte, os cortes orçamentais propostos pelo Conselho; solicita o 
restabelecimento e o reforço das rubricas orçamentais correspondentes, a fim de 
incentivar o empenho cívico e a participação democrática; salienta que o próximo 
programa Europa para os Cidadãos requer um financiamento adequado no próximo QFP 
para o período 2021-2027, embora no âmbito do programa Cidadãos, Igualdade, 
Direitos e Valores; considera que é necessário reforçar a educação em matéria de 
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cidadania europeia e global, a fim de fornecer a informação necessária para 
compreender o quadro institucional da União e permitir uma participação ativa dos 
cidadãos para enfrentar os desafios mundiais e as mudanças sociopolíticas em curso a 
nível internacional;

5. Insta a Comissão a aproveitar a atenção suscitada pelo Ano Europeu do Património 
Cultural 2018 para construir uma estratégia coerente e sustentável a longo prazo para a 
promoção e salvaguarda do património cultural na Europa, incluindo através da 
investigação, e a atribuir os fundos necessários para o efeito em 2020 e nos anos 
seguintes; solicita, a este respeito, a disponibilização de fundos específicos através dos 
programas pertinentes do QFP; 

6. Congratula-se com o apoio a projetos e infraestruturas relacionados com a cultura e a 
educação através de uma série de programas e instrumentos da União, nomeadamente 
os FEEI, o FEIE e o Horizonte 2020; insta uma vez mais a Comissão a promover 
sinergias coerentes entre os programas da União, nomeadamente o Horizonte 2020, o 
Mecanismo Interligar a Europa, o Erasmus+, o EaSI, o Europa Criativa e o COSME, o 
FEIE e os FEEI, a fim de reforçar o apoio a projetos nos domínios da educação, da 
juventude e do desporto, bem como nos setores cultural e criativo; insiste em que as 
sinergias não devem ser interpretadas como uma aprovação pelo Parlamento de 
quaisquer reafetações ou cortes orçamentais;

7. Insta a Comissão a ter igualmente em conta os territórios ultramarinos dos 
Estados-Membros, onde residem mais de cinco milhões de cidadãos europeus, tendo em 
conta que a componente desportiva do programa Erasmus + foi bem sucedida; realça, 
neste contexto, a necessidade de rubricas orçamentais realistas e adaptadas para o 
capítulo relativo ao desporto do QFP 2021-2027, incluindo no que respeita a reuniões 
transnacionais no âmbito do programa Erasmus + no domínio do desporto.

8. Insta a Comissão a melhorar a sua comunicação externa e o contacto com os cidadãos, a 
fim de combater as notícias falsas e a desinformação e melhorar a informação sobre as 
atividades da União; salienta a importância das ações multimédia para promover uma 
esfera pública europeia comum e o multilinguismo; reconhece que as sociedades 
europeias necessitam de um jornalismo forte e independente que lhes forneça 
informações do ponto de vista europeu; insta, por conseguinte, a Comissão a assegurar e 
a aumentar o projeto de orçamento para 2020 relativo às ações multimédia; solicita, a 
este respeito, um aumento de 5 % na rubrica orçamental relativa às ações multimédia no 
projeto de orçamento para 2020, a fim de garantir o trabalho crucial da Euranet Plus 
para o resto do período de vigência do QFP; ao mesmo tempo, insta a Comissão a 
aumentar a transparência e a responsabilização na utilização do orçamento para ações 
multimédia, nomeadamente através da criação de rubricas orçamentais específicas 
relacionadas com as diferentes ações, bem como a proceder a uma revisão integral do 
orçamento utilizado para ações multimédia; 

9. Está alarmado com as conclusões do exame rápido de casos do Tribunal de Contas 
Europeu sobre a Euronews, que salienta que 85 % da Euronews são atualmente detidos 
por investidores privados e apenas 15 % por empresas de radiodifusão da União e de 
países terceiros e pelas autoridades públicas locais, que o apoio financeiro da União à 
Euronews carece de transparência e de responsabilização, que os mecanismos de 
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acompanhamento e avaliação não são suficientemente sólidos e a maioria dos cidadãos 
da União não tem acesso à Euronews; manifesta-se particularmente preocupado com a 
constatação de que, na sequência da revisão de 2018 do Regulamento Financeiro, que 
suprimiu a referência à noção de organismos que visam um fim de interesse geral da 
União, as subvenções são concedidas à Euronews ao abrigo do artigo 195.º, primeiro 
parágrafo, alíneas c) e f), do Regulamento Financeiro (organismos que se encontram em 
situação de monopólio de facto/com competência técnica específica) e não ao abrigo do 
artigo 180.º (ações destinadas a ajudar a atingir um objetivo político da União 
/organismos que têm um objetivo que se inscreve no quadro de uma política da União e 
que a apoia), o que significa que a Euronews já não prossegue um objetivo de interesse 
geral da União; tendo em conta o que precede, insta a Comissão a responder a todas as 
preocupações manifestadas pelo Tribunal de Contas no âmbito da monitorização dos 
fundos atribuídos à Euronews e a reavaliar a sua abordagem na cooperação com a 
Euronews; solicita, além disso, que a duração do contrato-quadro com a Euronews não 
exceda dois anos, caso seja prorrogado para além de 2020; incentiva, além disso, a 
Comissão a estudar novas formas de prestar informações independentes e completas 
sobre os assuntos da União aos telespetadores europeus, tendo em conta os novos 
desenvolvimentos tecnológicos e as alterações dos hábitos dos consumidores; insta, por 
conseguinte, a Comissão a investir numa combinação diversificada de instrumentos de 
informação que poderiam incluir a Euronews;

10. Chama a atenção para o potencial dos projetos-piloto e das ações preparatórias (PPAP); 
considera que a avaliação prévia dos PPAP pela Comissão concede um tempo muito 
limitado para que as comissões do Parlamento Europeu 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; insta, por conseguinte, a Comissão a ponderar a revisão 
do seu procedimento de avaliação prévia, a fim de dar à comissão tempo suficiente para 
analisar os resultados da mesma; convida, além disso, a Comissão a fornecer 
informações sobre a aplicação dos PPAP das comissões, com especial destaque para os 
projetos bem-sucedidos e os projetos não selecionados.
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