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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. Salienta que os programas europeus de educação têm um valor acrescentado europeu claro 
e comprovado e são vitais para o sucesso da Estratégia Europa 2020; lamenta que o 
projecto de orçamento da Comissão não proponha qualquer financiamento adicional para 
a educação e a formação profissional para além do previsto na programação financeira; 
solicita um aumento significativo das dotações para o Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida no orçamento de 2012, assim como uma duplicação dos fundos a favor da 
educação no próximo QFP;

2. Recorda que o artigo 165.° do TFUE atribui à UE novas competências no domínio do 
desporto; salienta o valor do desporto para a sociedade, não só em termos de benefícios 
para a saúde e a inclusão social, mas também em termos de crescimento económico e 
emprego; solicita, portanto, financiamento suficiente para elaborar e estabelecer um 
programa ambicioso da UE sobre o desporto;

3. Salienta que os jornalistas e os meios de comunicação social têm um papel de primeiro 
plano na criação de uma esfera pública europeia que permita aos cidadãos participarem na 
integração europeia; manifesta, portanto, preocupação quanto ao facto de a Comissão ter 
rejeitado a iniciativa do Parlamento Europeu sobre o jornalismo de investigação 
transfronteiras e de ter abandonado a sua própria estratégia de redes pan-europeias de 
media ao pôr de parte a sua iniciativa de uma rede pan-europeia para a televisão; insta a 
Comissão a relançar o mais rapidamente possível a sua rede de televisão de apresentar 
uma estratégia global para a comunicação, a fim de conferir uma legitimidade acrescida à 
UE e de reforçar a esfera política europeia;

4. Opõe-se às reduções propostas do financiamento das Escolas Europeias, que são 
susceptíveis de criar discriminações entre alunos com base na origem linguística ou 
deficiência, infringindo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.


