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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. Reafirma a importância dos programas nos domínios da educação e da cultura e a 
necessidade de estes disporem de um financiamento suficiente para a concretização das 
suas crescentes ambições e para que mais participantes tirem partido dos seus 
benefícios, em especial os que têm menos oportunidades; considera que os programas 
culturais, educativos e criativos podem contribuir para o objetivo da UE de fazer face 
aos desafios mundiais, como as alterações climáticas; 

2. Recorda que o programa Erasmus+ é o programa que mais promove a mobilidade para 
fins de aprendizagem entre pessoas de todas as idades, sendo a procura muito superior 
aos fundos disponíveis; reitera, por conseguinte, que o orçamento de 2021 deve ter em 
conta o pedido no sentido de se triplicar o orçamento do programa Erasmus+ no âmbito 
do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-2027; insiste na necessidade de o 
orçamento de 2021 ser significativamente superior ao de 2020 e seguido de um 
crescimento linear e gradual das dotações anuais, a fim de alargar o acesso a partir do 
primeiro ano e evitar aumentos desproporcionados e dificuldades de absorção nos 
últimos anos do QFP 2021-2027;

3. Sublinha o valor do programa Europa Criativa no apoio aos setores audiovisual, criativo 
e cultural da UE; insiste na necessidade de os níveis de financiamento corresponderem à 
ambição do programa e de o orçamento de 2021 ter em conta o pedido de duplicação do 
financiamento do programa Europa Criativa no âmbito do próximo QFP; 

4. Insiste em que o orçamento de 2021 destinado ao Corpo Europeu de Solidariedade deve 
ser coerente com o orçamento inicial apresentado na proposta de QFP da Comissão e 
deve permitir o financiamento das várias vertentes do programa, a fim de dar resposta às 
numerosas expectativas que criou entre os jovens de toda a Europa;

5. Sublinha a importância do programa «Europa para os cidadãos» para a promoção do 
desenvolvimento de valores europeus comuns e para a mobilização dos cidadãos em 
toda a Europa; reitera o seu compromisso de garantir níveis de financiamento 
suficientes para a vertente «envolvimento e participação dos cidadãos» do novo 
programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores».


