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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 alterações no seu relatório:

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período 2014-2020 (COM(2011)0398, 
COM(2012)0388),

– Tendo em conta a proposta relativa a um Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira (COM(2011)0403),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Um 
orçamento para a Europa 2020" (COM(2011)0500),

– Considerando 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,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que institui o programa "Erasmus para Todos", o programa a União para o Ensino, a 
Formação, a Juventude e o Desporto (COM(2011)0788),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que institui o programa "Europa Criativa" (COM(2011)0785),

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho que institui o programa 
"Europa para os cidadãos" para o período 2014-2020 (COM(2011)0884),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento 
Europeu, de 28 de março de 2012, sobre a base jurídica da proposta de regulamento 
do Conselho que estabelece o programa “Europa para os Cidadãos” para o período 
2014-2020,

– Tendo em conta a declaração conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, de 22 de outubro de 2008, intitulada "Parceria para a comunicação sobre a 
Europa"2,

– Tendo em conta o documento de estratégia "Comunicar a Europa, para a Europa e 
pela Europa"3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de abril de 2008, sobre uma agenda europeia 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.
2 JO C 13 de 20.1.2009, p.3.
3 Comunicação DG Comissão, Junho de 2012.
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para a cultura num mundo globalizado (2007/2211(INI))1,

A. Considerando que a educação, a formação e a juventude são componentes 
fundamentais da Estratégia Europa 2020 e do seu objetivo principal de reduzir a 
percentagem de abandono escolar precoce para menos de 10 % e aumentar a 
percentagem de jovens com diploma para pelo menos 40%;

B. Considerando que a mobilidade de aprendizagem nos domínios da educação, da 
formação e da juventude contribui para o desenvolvimento pessoal e para a aquisição 
de competências necessárias no mercado do trabalho da UE; considerando que 
contribui para a criação e a proteção de emprego e para reduzir a pobreza e que tem 
um impacto direto tanto na recuperação económica a curto prazo da Europa como no 
seu crescimento e na sua produtividade a longo prazo;

C. Considerando que os intercâmbios fomentados pela mobilidade de aprendizagem 
contribuem para o desenvolvimento da participação ativa dos cidadãos na integração 
e na coesão;

D. Considerando que, em 2009, os ministros europeus responsáveis pelo ensino superior 
definiram a meta segundo a qual, até 2020, pelo menos 20% dos alunos que 
obtenham diplomas no Espaço Europeu do Ensino Superior devem ter vivido um 
período de estudos ou de formação no estrangeiro;

E. Considerando que as indústrias criativas e culturais europeias contribuem 
significativamente para a divulgação da diversidade cultural e linguística, para a 
criação e preservação de emprego e, de modo geral, para o bem-estar económico e 
social da Europa, que têm efeitos indiretos positivos noutros setores da economia, 
como o turismo e as tecnologias digitais;

F. Considerando que as empresas dos setores cultural e criativo tem um papel vital para 
a inovação no desenvolvimento científico, tecnológico e territorial e ajudam, por 
isso, a Europa a atingir os seus objetivos de crescimento;

G. Considerando que o setor audiovisual tem um papel económico, social e político 
essencial, por exemplo na criação de empregos de futuro, altamente especializados, 
bem como na proteção e na continuidade da promoção do pluralismo e da liberdade 
dos meios de comunicação.

H. Considerando que, segundo a Convenção da UNESCO sobre a proteção e a 
promoção da diversidade das expressões culturais, adotada a 20 de outubro de 2005, 
as atividades, os bens e os serviços culturais têm natureza simultaneamente 
económica e cultural, porque são portadores de identidades, valores e significados, 
não devendo, portanto, ser tratados como se tivessem apenas valor comercial;

I. Considerando a cultura europeia tem uma grande diversidade e qualidade e deveria 
ser mais integrada nas atividades diplomáticas da Europa;

                                               
1 JO C 247 E de 15.10.2009, p. 32.
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J. Considerando que a educação e a cultura acessíveis e de qualidade são ferramentas 
fulcrais para o aprofundamento da cidadania europeia e para o combate ao 
extremismo político generalizado no continente;

K. Considerando que é primordial para a União Europeia melhorar a participação dos 
cidadãos e, por esta razão, é necessário um programa à parte;

L. Considerando que é essencial uma estratégia de comunicação da UE para criar 
melhores ligações entre a União e os seus cidadãos; considerando que as redes 
sociais e a Internet são cada vez mais utilizadas pelos cidadãos europeus e oferecem 
uma oportunidade de conexão interativa e colaborativa com os políticos e 
responsáveis políticos;

M. Considerando que o desporto de base é fundamental para a promoção da atividade 
física benéfica para a saúde e a inclusão social;

Recomendações

Programas atuais

(i) Recorda que os atuais programas da UE nos domínios da educação, da juventude, 
dos meios de comunicação social e cultura são próximos dos cidadãos, beneficiam de 
elevadas taxas de execução, produzem efeitos de alavanca e efeitos indiretos notáveis 
e geram um claro e comprovado valor acrescentado europeu ao agrupar recursos e 
reforçar a cooperação entre os diferentes setores e as diferentes partes interessadas;

(ii) Salienta que estes programas desempenham igualmente um papel importante de 
orientação das políticas nacionais segundo o rumo acordado a nível comunitário e 
intergovernamental;

(iii) Observa que o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida contribui 
significativamente para o desenvolvimento individual dos cidadãos europeus, ao 
organizar ações de mobilidade a nível da UE, o que maximiza as sinergias; recorda 
que o programa desempenha também um papel importante de coordenação e 
modernização das políticas nacionais de educação e formação e das instituições 
competentes nos Estados-Membros;

(iv)  recorda que existe, a nível mundial, um número crescente de iniciativas de sucesso 
em matéria de ensino em linha à distância; apela à inclusão de investimentos em 
iniciativas de ensino em linha à distância e no ensino de e-competências;

(v) Salienta que o programa “Juventude em Ação” reforça a renovada Estratégia da UE 
para a Juventude (2010–2018) e contribui para impulsionar a participação dos jovens 
a todos os níveis, para a inclusão social através da aprendizagem não formal e 
informal e para o apoio ao desenvolvimento de políticas em matéria de juventude a 
nível da UE e nacional;

(vi)  Recorda que os programas MEDIA e MEDIA Mundus contribuem para o apoio e o 
reforço dos setores de produção cinematográfica e audiovisual europeus e da 
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cooperação nestes campos entre a UE e os países terceiros, bem como para o reforço 
da competitividade do setor audiovisual europeu; salienta que estes programas criam 
um importante valor acrescentado europeu, através do apoio à criação de obras 
audiovisuais europeias e do aumento da sua circulação e visionamento dentro e fora 
da UE;

(vii) Salienta que o programa MEDIA procura preservar e valorizar a diversidade cultural 
e linguística europeia, assim como o seu património cinematográfico e audiovisual, 
através da garantia do acesso ao público;

(viii) Recorda que o programa "Cultura 2007" tem efeitos económicos indiretos 
importantes e um papel único no apoio à cooperação na esfera cultural e na 
promoção da diversidade cultural e linguística da Europa;

(ix)  salienta que a cooperação nos domínios da cultura e da educação no quadro das 
atividades diplomáticas da UE também terá efeitos económicos indiretos 
significativos, entre outros;

(x) Recorda que o atual programa “Europa para os Cidadãos” implica mais de um 
milhão de cidadãos, anualmente, nos seus projetos e contribui significativamente 
para o desenvolvimento da cidadania ativa e do trabalho voluntário e para os valores 
europeus tais como a solidariedade, a não-discriminação e a diversidade cultural; 
observa que o novo programa proposto cria uma mais-valia ao aproximar a União 
dos seus cidadãos e criar debate transfronteiras;

Proposta da Comissão sobre o programa "Erasmus para todos"

(xi)  Constata que a proposta da Comissão funde os programas "Aprendizagem ao Longo 
da Vida" e "Juventude em Ação" existentes e inclui também um capítulo separado 
para o desporto, em conformidade com as novas responsabilidades da União nesta 
matéria; considera o envelope financeiro proposto de 17,299 mil milhões de euros 
como o mínimo absoluto, tendo em conta os objetivos e o âmbito do novo programa; 
salienta igualmente que o muito limitado montante para todos os setores em causa 
não pode ser reduzido sem ameaçar a eficiência das políticas abrangidas;

(xii) Observa que a proposta da Comissão não abrange todos os beneficiários e ações 
visados, incluídos nos atuais programas: por exemplo, deixaria de existir uma rubrica 
orçamental separada para a mobilidade dos adultos; observa também, no tocante ao 
ensino superior, que o plano da Comissão de excluir os doutorandos Erasmus 
Mundus do âmbito do programa Erasmus para Todos, e de transferir o financiamento 
do apoio à modalidade destes para o programa Horizonte 2020 deve ser monitorizado 
estreitamente, pois este plano poderia contribuir para o enfraquecimento da ligação 
entre investigação e ensino superior (cuja necessidade é continuamente repetida pelo 
Processo de Bolonha) e comprometer a introdução das estratégias facilitadas durante 
os últimos três anos pelo atual programa Erasmus Mundus, e poderia também 
descurar a dimensão educativa dos doutoramentos Erasmus Mundus e cingi-los à 
investigação aplicada;

(xiii) Recomenda veementemente que as dotações mínimas para cada setor de educação, 
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nomeadamente o ensino superior, profissional, para adultos e geral, bem como da 
juventude, descritas na declaração explicativa da proposta, sejam integradas na base 
jurídica, de modo a torná-las juridicamente vinculativas e a submetê-las, para 
decisão, à autoridade orçamental; mostra-se preocupado com o facto de as dotações 
mínimas propostas representarem apenas 56 % do orçamento total; salienta a 
necessidade de um montante mais elevado, a fim de garantir um financiamento fiável 
para os diferentes setores; recomenda também que se preveja uma revisão intercalar 
das dotações efetuadas pelo Parlamento Europeu com base no relatório de avaliação 
da Comissão;

(xiv) Assinala o nível alarmante de desemprego dos jovens e observa com preocupação 
que a política para os jovens não tem visibilidade suficiente na proposta da 
Comissão; salienta a necessidade de criação de um capítulo separado e de uma 
rubrica orçamental separada, dedicados às atividades orientadas para a juventude;

(xv) Observa a inclusão na proposta de um programa “Erasmus para todos” do 
financiamento da mobilidade dos mestrandos; salienta que não deve substituir o 
sistema de bolsas em vigor, e também a importância de incluir patamares 
relacionados com os rendimentos, de modo a torná-lo socialmente sustentável, 
especialmente em tempo de crise;

(xvi) Salienta a necessidade de incluir um compromisso forte em prol da inclusão social, 
ao garantir um acesso equitativo à mobilidade do ensino, ao longo da educação e da 
formação a todos os níveis; a este respeito, observa a importância de garantir a 
participação em oportunidades feitas à medida de cada indivíduo, especialmente para 
estudantes com rendimentos mais baixos;

(xvii) Observa que a Garantia Europeia da Juventude poderia gerar, com o apoio adequado, 
resultados económicos relevantes para além de 2014;

(xviii) Observa que o programa da UE para o desporto pode beneficiar da experiência das 
ações de preparação para o desenvolvimento da dimensão europeia no desporto, 
como previsto no Artigo 165.° do Tratado de Lisboa, especificamente no tocante à 
inclusão social;

Proposta da Comissão sobre uma "Europa Criativa"

(xix) Constata a intenção da Comissão de fundir os programas MEDIA, MEDIA Mundus e 
“Cultura 2007” existentes; salienta, no entanto, que a fusão destes dois programas 
pode ameaçar os sucessos atualmente obtidos nos domínios em causa; assinala, por 
razões de transparência e de visibilidade, que é crucial criar dotações e rubricas 
orçamentais separadas para os programas MEDIA, Cultura e os elementos 
transetoriais;

(xx) Observa que a Comissão prevê um orçamento de 1,801 mil milhões de euros; 
considera que este é o montante mínimo absoluto para garantir o funcionamento 
completo do novo programa plurianual proposto; salienta, no entanto, que os muito 
limitados recursos atribuídos aos programas Cultura e MEDIA não podem ser de 
novo reduzidos sem ameaçar a respetiva eficácia;
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(xxi) Assinala que as dotações indicativas previstas para os programas MEDIA, Cultura e 
os elementos transetoriais não estão enunciadas na base jurídica mas apenas na 
exposição de motivos da proposta; salienta que deve ser introduzida na base jurídica 
uma repartição clara entre os diferentes elementos, a fim de a tornar juridicamente 
vinculativa e sujeita à decisão da autoridade orçamental;

(xxii) Salienta que a atual falta de investimento, ou o seu caráter marginal, em muitos 
programas ou rubricas orçamentais da União Europeia no domínio da cultura está na 
origem da necessidade de concentração das políticas culturais no programa “Europa 
Criativa” para evitar esbanjar o potencial de liderança na inovação do setor cultural 
e, por isso, perder uma oportunidade de promover o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo;

(xxiii) Considera que as ações iniciadas pelo programa “Europa Criativa” devem perseguir 
objetivos e resultados que tenham em consideração não só fatores económicos mas 
também considerações sociais e culturais, de acordo com a natureza dupla deste 
setor;

(xxiv) Congratula-se com a ideia de um instrumento financeiro para combater o problema 
dos intervenientes dos setores cultural e criativo na obtenção de crédito, e recomenda 
que as garantias oferecidas aos intermediários financeiros pelo instrumento sejam 
dadas com base em carteiras predefinidas e equilibradas, e garantam um acesso 
equitativo a todos os Estados-Membros e a todos os tipos de intervenientes, com ou 
sem fins lucrativos, assim como uma gestão transparente e supervisionada;

Proposta da Comissão sobre uma "Europa para os Cidadãos"

(xxv) Constata que a dotação financeira proposta para a implementação do programa é de 
229 milhões de euros, o que representa um aumento muito limitado em comparação 
com o orçamento do programa existente; salienta que este montante é o mínimo 
absoluto para garantir o funcionamento completo do novo programa plurianual 
proposto;

(xxvi) Observa com preocupação que as dotações indicativas para cada elemento não estão 
enunciadas na proposta nem nos anexos; salienta que estas dotações devem ser 
incluídas na base jurídica de modo a submetê-las à decisão da autoridade orçamental;

(xxvii) Salienta que o envelope financeiro para o novo programa deve estar disponível de 
igual modo para todos os grupos participantes;

(xxviii) Recomenda veementemente que seja dada prioridade orçamental a projetos
facilmente acessíveis e de pequena escala, o mais próximos possível dos cidadãos;

(xxix) Insiste veementemente na adoção da proposta da Comissão sobre uma Europa para 
os cidadãos segundo o processo de codecisão;

Observações genéricas

(xxx) Observa que a existência de pequenas categorias, como a atual categoria 3b, impede 
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a reafetação de fundos entre programas; insta a que as pequenas categorias e 
subcategorias sejam evitadas no próximo QFP;

(xxxi) Recorda que o investimento do Fundo Social Europeu e do Fundo de 
Desenvolvimento Regional Europeu deveria representar mais de 72 mil milhões de 
euros para a educação e a formação e de 60 mil milhões de euros para a investigação 
e a inovação durante o período 2007-2013; considera que existem oportunidades para 
que medidas culturais sejam financiadas através de vários programas da União, como 
os Fundos Estruturais e os instrumentos para a ação externa; sublinha, por isso, a 
importância de maximizar as sinergias e os efeitos multiplicadores entre as diferentes 
partes do orçamento, nomeadamente entre as políticas estruturais, por um lado, e as 
políticas de ensino, formação, juventude e cultura, por outro lado;

(xxxii) Apela a que se tomem providências no sentido de garantir que a mobilidade do 
ensino para os adultos (inclusivamente trabalhadores e formandos adultos) seja 
elegível para financiamento através dos Fundos Estruturais e que este financiamento 
seja mais fácil de obter;

(xxxiii) Recomenda melhorar o acesso às oportunidades para os cidadãos e as partes 
interessados na proposta relativa ao próximo QFP; a este respeito, considera 
importante simplificar os encargos administrativos e financeiros ligados aos 
programas da UE;

(xxxiv) Considera as ONG como atores importantes para a consecução dos objetivos 
definidos no próximo QFP e recomenda, vivamente, o reconhecimento do seu papel 
como atores do diálogo civil europeu e a disponibilização a seu favor do apoio 
administrativo e financeiro adequado, especialmente em tempo de crise;

(xxxv) Sublinha a importância do Instrumento Europeu de Vizinhança para a promoção da 
mobilidade e o apoio à sociedade civil nos países da PEV; recorda, neste contexto, a 
necessidade de preservar o equilíbrio na divisão dos fundos entre a dimensão 
meridional da PEV e a sua dimensão oriental;

(xxxvi) Recorda que as redes sociais e a Internet são cada vez mais utilizadas pelos cidadãos 
europeus como fonte de notícias e de conteúdos culturais, bem como uma 
oportunidade de conexão interativa e colaborativa com os políticos e responsáveis 
políticos; apela a que as instituições da UE usem as redes sociais e outras 
ferramentas em linha e interajam mais ativamente com os cidadãos, por exemplo 
recorrendo a programas como “Partilhar a Europa” (Sharing Europe); apela a que as 
instituições da UE disponibilizem mais informação sobre o setor público para 
reutilização.

(xxxvii) Recomenda veementemente atribuir à Comunicação a sua própria base jurídica e 
aumentar tanto as autorizações como os pagamentos para as ações em matéria de 
política de comunicação para criar um melhor diálogo com os cidadãos. 
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