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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. Saúda a posição da Comissão, expressa na Estratégia Política Anual para 2009, segundo a 
qual a União Europeia deve continuar a colocar os cidadãos no centro das suas 
preocupações e, por conseguinte, sublinha a importância dos financiamentos comunitários
no domínio da formação ao longo da vida e da cidadania, uma vez que estes programas 
apoiam directamente as actividades dos cidadãos; insiste quanto à necessidade de 
aumentar fortemente, antes das eleições europeias de 2009, as despesas em prol dos 
programas "A Europa para os cidadãos" e "Juventude em Acção", que gozam de uma 
ampla adesão junto dos cidadãos, tal como comprovam os seus elevados índices de 
execução, em comparação às últimas previsões;

2. Apoia, em primeiro lugar, a criação de uma nova acção preparatória no domínio do 
desporto dotada de um orçamento anual de 1,5 milhões de EUR ao abrigo da rubrica 3b -
já que o artigo 149.° do Tratado de Lisboa acrescenta uma nova competência à UE no 
domínio do desporto, que inclui medidas de incentivo - seguida de um programa de 
financiamento comunitário para o desporto; requer que prossigam e que sejam cabalmente 
desenvolvidos os projectos-piloto propostos por esta comissão e, em especial, o projecto 
de mobilidade dos artistas proposto o ano passado; apoia a continuação, ao abrigo da 
rubrica 4, da acção preparatória MEDIA INTERNACIONAL, que alarga de forma 
positiva o alcance da política comunitária para os meios de comunicação no plano 
internacional; 

3. Aguarda o projecto de orçamento 2009 para efectuar uma análise e sugestões cuidadosas a 
seu respeito, e insiste na possibilidade de apresentar durante o processo orçamental outros 
projectos-piloto e acções preparatórias que se considere necessários.
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