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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 a conclusão constante do relatório especial do Tribunal de Contas 
Europeu sobre o programa Erasmus+ de que este tem um efeito positivo nas atitudes 
dos participantes em relação à União e gera muitas formas de valor acrescentado 
europeu; contudo, salienta também que devem ser envidados mais esforços para alinhar 
plenamente os indicadores com os objetivos e que é necessário simplificar o processo de 
candidatura e de comunicação de informações; 

2. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o TCE ter concluído que os beneficiários de 
financiamento da União ao abrigo do programa Erasmus+ eram, em alguns casos, 
obrigados a cumprir regras nacionais que não estavam plenamente em conformidade 
com os princípios da União; salienta que a Comissão deve acompanhar de perto a 
coerência das medidas de execução em todos os Estados-Membros;

3. Reconhece que o Mecanismo de Garantia para Empréstimos a Estudantes não produziu 
os resultados esperados, pelo que a Comissão decidiu reafetar os fundos em causa;

4. Regozija-se com as 11 000 colocações oferecidas aos jovens pelo programa do Corpo 
Europeu de Solidariedade; contudo, lamenta a falta de dados sobre o número de 
colocações na vertente profissional do programa;

5. Destaca o progresso das taxas de sucesso no programa Europa Criativa, em comparação 
com 2017 (31% para a cultura e 48% para o subprograma MEDIA), mas salienta que 
são necessários níveis de financiamento mais adequados para abordar esses resultados 
ainda insatisfatórios;

6. Observa que o sistema de controlo interno da EACEA ainda necessita de melhorias 
importantes, tal como apontado pelas reservas levantadas na segunda fase duma 
auditoria ao programa de gestão de subvenções dos programas Erasmus+ e Europa 
Criativa; insta a EACEA a adotar todas as medidas corretivas necessárias, a fim de 
garantir a mais elevada qualidade na execução dos programas.


