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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 23 de novembro de 2011, a Comissão aprovou a sua proposta de regulamento que institui 
o programa "ERASMUS PARA TODOS", o programa da União para a educação, a formação, 
a juventude e o desporto.

A proposta tem em conta os resultados da consulta pública realizada, bem como de quatro 
avaliações de impacto de três programas atuais no mesmo domínio (Aprendizagem ao Longo 
da Vida, Juventude em Ação e Erasmus Mundus) e das ações preparatórias na área do 
desporto contempladas no QFP 2007-2013.

A análise dos resultados conduziu à decisão de apresentar uma proposta de criação de um 
único programa que abranja todas as ações no domínio da educação, formação, juventude e 
desporto. Esta abordagem está em conformidade com o previsto na Comunicação da 
Comissão "Uma agenda de simplificação para o QFP 2014-2020",  de fevereiro de 2012, que 
define a linha de orientação seguida pela Comissão relativamente a todos os novos programas 
no âmbito do futuro QFP, em termos de racionalização dos instrumentos existentes, 
desenvolvimento de maiores sinergias entre os mesmos e redução da burocracia e dos custos 
de gestão.

A Comissão é de parecer que a nova estrutura permitirá harmonizar e simplificar as regras do 
programa com base numa atribuição de fundos assente no desempenho. Esta abordagem é 
aplicada graças ao seu alinhamento pelas regras do Regulamento Financeiro.

Incidência orçamental 
A Comissão propõe um montante indicativo global de 19,1 milhões de euros para o período 
de 2014-2020.
A maior parte das dotações (17,3 milhões de euros) pertence à Categoria 1ª, com a seguinte 
repartição indicativa1: 
– Ação-chave 1 - Mobilidade individual para fins de aprendizagem: 65% (cerca de 2/3 do 

orçamento disponível),
– ação-chave 2 - Cooperação para a inovação e boas práticas: 26%,

– Ação-chave 3 - Apoio à reforma de políticas: 4%,
– Subvenções de funcionamento para as agências nacionais: 3%,

– Despesas administrativas: 2%.
Além disso, a Comunicação da Comissão sobre o Programa Erasmus para Todos especifica a 
seguinte repartição entre os diferentes setores de educação (equivalente aos níveis garantidos 
nos programas 2007-2013 correspondentes):

– Ensino superior: 25%,
– Ensino e formação profissionais e educação de adultos: 17%

dos quais, educação de adultos: 2%,

                                               
1 incluindo 2% para as atividades Jean Monnet e 1% para o desporto
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– Ensino básico e secundário: 7%,
– Juventude: 7%.

Os restantes 1 812 000 de euros proveem dos seguintes instrumentos da Categoria 4: 
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, Instrumento Europeu de Vizinhança, 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão e Instrumento de Parceria. Estas dotações 
destinam-se a integrar os atuais programas internacionais (Erasmus Mundus, Tempus, 
Edulink e Alfa).
O programa abrangerá um capítulo específico sobre desporto (1% do orçamento) e um artigo 
específico sobre a Iniciativa Jean Monnet (2% do orçamento).
A atribuição dos fundos será decidida numa base plurianual de 4 e 3 anos, respetivamente, por 
forma a assegurar a estabilidade dos projetos.
O orçamento global proposto pela Comissão para o Programa Erasmus para Todos representa 
um aumento de aproximadamente 70%, em comparação com o orçamento global atribuído 
aos programas correspondentes no âmbito das Categorias 1a, 3b e 4 durante o período de 
programação 2007-2013 (11,375 milhões de euros, segundo dados da Comissão).
A maior parte do aumento diz respeito ao financiamento do ensino superior e do EFP.

No respeitante à contribuição da Categoria 4, verifica-se um aumento de cerca de 28% 
comparativamente ao previsto no atual período de programação para os programas em causa 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa e Edulink).
A relatora gostaria de salientar que o montante proposto é apenas indicativo e que a dotação 
orçamental definitiva consagrada a este programa só será conhecida após conclusão das 
negociações do próximo QFP.

Por conseguinte, a relatora gostaria de substituir todos os montantes indicativos constantes da
proposta (tanto sob a Categoria 1a como sob a Categoria 4) por percentagens relativas tendo 
em vista manter o rácio da proposta inicial da Comissão, independentemente dos atuais 
montantes do QFP acordados.
Além disso, a relatora está convicta de que a repartição por setor deverá ser parte integrante 
da base jurídica e ser submetida à autoridade orçamental para decisão, prevendo a 
possibilidade de realização de ulteriores ajustamentos no decurso do período de programação, 
com base no relatório de avaliação da Comissão. Cumpre, em particular, prever no setor da 
juventude uma dotação orçamental separada (que implica uma rubrica orçamental separada), 
que carece de visibilidade na atual proposta.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Cultura e da Educação, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)
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Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que o montante global 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa, não podendo ser 
concluído enquanto não existir um acordo 
sobre a proposta de regulamento que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2014-2020;

Justificação

O montante global especificado na proposta legislativa constitui apenas uma indicação, não 
podendo ser concluído enquanto não existir um acordo sobre o regulamento que estabelece o 
Quadro Financeiro Plurianual.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Recorda a sua Resolução, de 8 de 
junho de 2011, intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva"1; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP, a 
fim de permitir que a União cumpra as 
prioridades políticas existentes e as novas 
tarefas previstas no Tratado de Lisboa, 
bem como responder a acontecimentos 
imprevistos; desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projetos podem ser totalmente 
abandonados, não obstante o seu 
comprovado valor acrescentado europeu; 
salienta que, mesmo com um aumento do 
nível de recursos do próximo QFP de, 
pelo menos, 5% em relação ao nível de
2013, só poderá ser efetuado um 
contributo circunscrito para a realização 
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dos objetivos e compromissos acordados 
pela União e do princípio da solidariedade 
da UE;
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Conselho da União Europeia 
solicitou, em 12 de maio de 2009, a 
elaboração de um quadro estratégico para a 
cooperação europeia no domínio da 
educação e formação (EF 2020) que define 
quatro objetivos estratégicos para 
concretizar a transformação da Europa do 
conhecimento e da aprendizagem ao longo 
da vida numa realidade para todos.

(6) O Conselho da União Europeia 
solicitou, em 12 de maio de 2009, a 
elaboração de um quadro estratégico para a 
cooperação europeia no domínio da 
educação e formação (EF 2020) que define 
quatro objetivos estratégicos para 
concretizar a transformação da Europa do 
conhecimento e da aprendizagem ao longo 
da vida numa realidade para todos. Estes 
objetivos só serão atingidos se for 
disponibilizado um nível adequado de 
financiamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, investigação, política de coesão 
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas.

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa, assim 
como uma melhor coordenação e 
complementaridade, melhor eficácia e 
visibilidade, bem como maiores sinergias 
orçamentais com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, investigação, política de coesão 
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e industrial, política de alargamento e das 
relações externas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para uma gestão eficaz do 
desempenho que inclua os aspetos de 
avaliação e monitorização, é necessário 
que sejam desenvolvidos indicadores de 
desempenho específicos que possam ser 
medidos ao longo do tempo, sejam realistas 
e reflitam a lógica da intervenção, e sejam 
pertinentes à luz da respetiva hierarquia de 
objetivos e atividades.

(25) Para uma gestão eficaz do 
desempenho que inclua os aspetos de 
avaliação e monitorização, é necessário 
que sejam desenvolvidos indicadores de 
desempenho específicos que possam ser 
medidos ao longo do tempo, sejam realistas 
e reflitam a lógica da intervenção, e sejam 
pertinentes à luz da respetiva hierarquia de 
objetivos e atividades. A Comissão deve 
monitorizar anualmente a implementação 
do programa para, com o auxílio destes 
indicadores, avaliar os resultados e os 
impactos, que devem proporcionar a base 
mínima para avaliar até que ponto foram 
atingidos os objetivos do programa.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Sem prejuízo das competências da 
autoridade orçamental no quadro do 
processo orçamental anual, a CE deverá 
apresentar um projeto de orçamento, para 
a duração do programa, com base em 
rubricas orçamentais separadas dedicados 
a cada uma das ações do programa, 
conforme previsto no artigo 13. º do 
presente regulamento. Tal permitirá 
assegurar uma maior clareza e 
transparência na atribuição de recursos a 
componentes diferentes do programa, 
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independentemente da base anual.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) A melhoria da execução e da 
qualidade das despesas deve constituir o 
princípio de base da consecução dos 
objetivos do programa, assegurando, 
simultaneamente, a utilização otimizada 
dos recursos financeiros.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-C) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do programa e a sua 
execução da forma mais eficaz e simples 
possível, garantindo, simultaneamente, a 
segurança jurídica e o acesso ao 
programa a todos os participantes.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O envelope financeiro para a execução 
do presente regulamento, a partir de 1 de 
janeiro de 2014, é fixado em 
17 299 000 000 euros.

1. Na aceção do ponto [...] do Acordo 
Interinstitucional de .../…  entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira, o 
envelope financeiro para a execução do 
presente programa a partir de 1 de janeiro 
de 2014, que constitui a referência 
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privilegiada para a autoridade orçamental 
no decurso do processo orçamental anual, 
é fixado em 17 299 000 000 euros.

Os montantes seguintes são atribuídos às 
ações do programa

São afetados às ações do programa os 
montantes seguintes:

a) 16 741 738 000 euros para ações no 
domínio da educação, formação e 
juventude, como referido no artigo 6.º, n.º 
1;

a) 97% para ações no domínio da 
educação, formação e juventude, dos 
quais, 7% afetados à juventude, como 
referido no artigo 6.º, n.º 1.

São previstas para cada um destes setores 
as seguintes dotações mínimas:
– Ensino superior: XX%
– Ensino e formação profissionais e 
educação de adultos: XX %, dos quais 
educação de adultos: XX%
– Ensino básico e secundário: XX%
Estas percentagens indicativas podem ser 
alteradas pela autoridade orçamental 
para a segunda metade do período de 
programação, no seguimento do relatório 
de avaliação da Comissão.

b) 318 435 000 euros para as atividades 
Jean Monnet, como referido no artigo 10.º;

b) 2% para as atividades Jean Monnet, 
como referido no artigo 10.º;

c) 238 827 000 euros para ações 
relacionadas com desporto, como referido 
no capítulo III.

c) 1% para ações relacionadas com 
desporto, como referido no capítulo III.

Justificação
A indicação de percentagens em vez de montantes permite manter o rácio das diversas 
dotações em relação ao montante global, independentemente do montante eventualmente 
acordado. Além disso, a repartição por setor deve estar integrada na base jurídica, pois que 
cabe à autoridade orçamental decidir sobre a afetação das dotações. No entanto, a decisão 
quanto aos montantes a afetar a cada setor incumbe à comissão competente.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Além do envelope financeiro, tal como 
indicado no n.º 1, e com o objetivo de 

2. Além do envelope financeiro, tal como 
indicado no n.º 1, e com o objetivo de 
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promover a dimensão internacional do 
ensino superior, será atribuído um 
montante indicativo de EUR 1 812 10029

proveniente dos vários instrumentos 
externos (Instrumento de Cooperação para 
o Desenvolvimento, Instrumento Europeu 
de Vizinhança, Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão e Instrumento de Parceria), 
às ações de mobilidade para fins de 
aprendizagem dos ou para os países não 
referidos no artigo 18.º, n.º 1, bem como 
para o diálogo político com as 
autoridades/instituições/organizações 
destes países. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se à utilização destes 
fundos.

promover a dimensão internacional do 
ensino superior, será atribuído um 
montante indicativo correspondente a 2% 
das dotações financeiras disponíveis para
os instrumentos participantes (Instrumento 
de Cooperação para o Desenvolvimento, 
Instrumento Europeu de Vizinhança, 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
e Instrumento de Parceria), às ações de 
mobilidade para fins de aprendizagem dos 
ou para os países não referidos no artigo 
18.º, n.º 1, bem como para o diálogo 
político com as 
autoridades/instituições/organizações 
destes países. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se à utilização destes 
fundos.

Justificação

A indicação de percentagens em vez de montantes permite manter o rácio das diversas 
dotações em relação ao montante global, independentemente do montante eventualmente 
acordado.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As percentagens indicativas objeto de 
acordo não prejudicam as competências 
da autoridade orçamental no quadro da 
autoridade orçamental anual.

Justificação

Como não é possível prever com exatidão, até 2020, a evolução concreta dos três tipos de 
ação (mobilidade individual para fins de aprendizagem, cooperação para a inovação e boas 
práticas e apoio à reforma de políticas), a afetação global entre os três tipos de ação deve ser 
revista em 2017.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A dotação financeira para o 
programa deve abranger ainda 
subvenções de funcionamento para 
organizações da sociedade civil ativas no 
domínio da juventude, com particular 
ênfase para as organizações europeias de 
juventude.

Justificação

As organizações europeias de juventude provaram ser cruciais na promoção e 
implementação de todos os tipos de atividades no domínio da juventude, bem como na 
sensibilização dos jovens em toda a União. As subvenções de funcionamento imputadas ao 
orçamento da UE são frequentemente a única fonte de financiamento deste tipo de 
organizações, pelo que se revestem de importância crucial para a sua subsistência.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fundos para a mobilidade individual 
para fins de aprendizagem referidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), são atribuídos 
para serem geridos pelas agências 
nacionais com base na população e no 
custo de vida do Estado-Membro, na 
distância entre as capitais dos 
Estados-Membros e no desempenho. O 
parâmetro de desempenho representa 25 % 
dos fundos totais, em conformidade com os 
critérios referidos nos n.ºs 7 e 8.

6. Os fundos para a mobilidade individual 
para fins de aprendizagem referidos no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), são atribuídos 
para serem geridos pelas agências 
nacionais com base na população e no 
custo de vida do Estado-Membro de 
destacamento e de acolhimento, na 
distância entre as capitais dos 
Estados-Membros e no desempenho. O 
parâmetro de desempenho representa 25 % 
dos fundos totais, em conformidade com os 
critérios referidos nos n.ºs 7 e 8.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Repartição de fundos associados aos 
principais setores de ensino, com vista a 
assegurar que, até ao final do programa, a 
afetação de financiamento garante um 
impacto sistémico significativo.

(b) Repartição de fundos associados aos 
principais setores de ensino, com vista a 
assegurar que, até ao final do programa, a 
afetação de financiamento garanta um 
impacto sistémico significativo e evite a 
sobreposição de atividades.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além da monitorização continuada, a 
Comissão estabelece um relatório de 
avaliação antes do final de 2017, com vista 
a avaliar a eficácia em termos de objetivos 
alcançados, a eficiência do programa e o 
seu valor acrescentado europeu, destinada 
a escorar a decisão de renovação, 
modificação ou suspensão do programa. 
Serão avaliadas as possibilidades de 
simplificação, a sua coerência interna e 
externa, a continuidade da relevância de 
todos os objetivos, bem como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
cresciemnto inteligente, sustentado e 
inclusivo. Terá igualmente em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo dos programas antecessores 
(Aprendizagem ao Longo da Vida, 
Juventude em Ação, Erasmus Mundus e 
outros programas internacionais de ensino 
superior).

2. Além da monitorização continuada, a 
Comissão estabelece um relatório de 
avaliação até 30 de junho de 2017, o mais 
tardar, com vista a avaliar a eficácia em 
termos de objetivos alcançados, a 
eficiência do programa e o seu valor 
acrescentado europeu, destinada a escorar a 
decisão de renovação, modificação ou 
suspensão do programa. Serão avaliadas as 
possibilidades de simplificação, a sua 
coerência interna e externa, a continuidade 
da relevância de todos os objetivos, bem 
como a contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentado e 
inclusivo. Terá igualmente em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo dos programas antecessores 
(Aprendizagem ao Longo da Vida, 
Juventude em Ação, Erasmus Mundus e 
outros programas internacionais de ensino 
superior).

Justificação

O relatório de avaliação da Comissão sobre o Programa está previsto para "antes do final de 
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2017". Tendo em consideração o tempo necessário para a implementação de eventuais 
alterações ao programa, com base no presente relatório, cabe sugerir que o prazo seja 
antecipado para meados de 2017.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade nacional monitoriza e 
supervisiona a gestão do programa ao 
nível nacional. Informa e consulta a 
Comissão em tempo oportuno, antes de 
tomar decisões com impacto na gestão do 
programa, em particular quanto à sua 
agência nacional.

5. A autoridade nacional e a Comissão 
devem colaborar no âmbito da 
monitorização e supervisão da agência 
nacional e manter-se mutuamente 
informadas sobre as respetivas atividades 
desenvolvidas neste domínio.

Justificação
A relação subjacente à cooperação entre a Comissão Europeia, a agência nacional e as 
autoridades nacionais foi afetada (o papel da autoridade limita-se ao cofinanciamento 
nacional da agência e à responsabilização por quaisquer irregularidades na implementação 
do programa à escala nacional). A Comissão e a autoridade nacional devem estar em pé de 
igualdade e colaborar no domínio da monitorização e supervisão. As disposições da presente 
Decisão sobre o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida devem ser tomadas em 
consideração neste aspeto.
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