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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 na geração jovem 
europeia, na coesão social e na criação de um sentimento de pertença; reitera que um 
aumento substancial do financiamento do programa Erasmus+ é fundamental e 
fortemente esperado pelos cidadãos, como demonstra o volume de candidaturas, o qual 
excede de longe o orçamento disponível; solicita, por conseguinte, um aumento 
adequado do financiamento em todas as rubricas orçamentais relacionadas com o 
programa Erasmus + no projeto de orçamento para 2020; 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. Lamenta a proposta do Conselho para reduzir o financiamento do programa Europa 
Criativa, o que restringe o papel deste programa, 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, o 
restabelecimento das rubricas orçamentais correspondentes ao programa Europa 
Criativa, bem como o aumento do seu financiamento, 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;

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;

5. Insta a Comissão a aproveitar a atenção suscitada pelo Ano Europeu do Património 
Cultural 2018 para construir uma estratégia coerente a longo prazo para a promoção e 
salvaguarda do património cultural na Europa 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 
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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 que se preserve e garanta o projeto de orçamento da Comissão para 2020 no que 
respeita às ações multimédia, em particular o orçamento da rede Euranet+ no âmbito da 
rubrica orçamental relativa às ações multimédia;

8. Está alarmado com as conclusões do exame rápido de casos do Tribunal de Contas 
Europeu sobre a Euronews, que indicam que deixou de existir qualquer referência no 
Regulamento Financeiro ao facto de a Euronews prosseguir um objetivo de interesse 
geral para a União; insta, por conseguinte, a Comissão a pôr termo à sua cooperação 
com a Euronews.


