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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
programa «Europa para os cidadãos» para o período de 2014-2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2011 – 2011/0436(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM(2011)0884),

– Tendo em conta o artigo 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0000/2011),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, de 28 de março de 2012, 
sobre a base jurídica proposta,

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 11 de julho de 
20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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nomeadamente o artigo 352.º, nomeadamente o artigo 352.º e o 
artigo 167.º,

Or. en

Alteração 2

Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento do Conselho que 
institui o programa «Europa para os 
cidadãos» para o período de 2014-2020

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui o 
programa «Europa para os cidadãos» para 
o período de 2014-2020

Or. en

Alteração 3

Citação 4

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a autorização do 
Parlamento Europeu,

Suprimido

Or. en

Alteração 4

Citação 5

Texto da Comissão Alteração

Deliberando de acordo com um processo 
legislativo especial,

Deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário e com o requisito de 
unanimidade no Conselho previsto na 
primeira frase do n.º 1 do artigo 352.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,
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Or. en

Alteração 5

Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Tribunal de Justiça da União 
Europeia especificou que recorrer a uma 
dupla base jurídica é possível 
“[e]excecionalmente, se se demonstrar, 
(…), que o ato em causa prossegue 
simultaneamente vários objetivos ou que 
tem várias componentes, que se 
encontram ligados de forma indissociável, 
sem que um seja secundário e indireto 
relativamente ao outro” 1, que é 
claramente o caso no que diz respeito ao 
programa estabelecido pelo presente 
regulamento, em que os dois principais 
objetivos, nomeadamente, a sensibilização 
em matéria de memória e encorajar a 
participação cívica, devem ser colocados 
em pé de igualdade.
__________________
1 Cf. Processo C- 411/06 da Comissão v. 
Parlamento Europeu e Conselho [2009] Coletânea 
2009, I-7585, ponto 45, Processo C-166/07, 
Parlamento v. Conselho [2009] Coletânea I-7135, 
ponto 42, e a jurisprudência aí citada.

Or. en

Alteração 6

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos, à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 

(7) No que diz respeito aos temas dos 
projetos e à sua incorporação no contexto 
local e regional e à composição das partes 
interessadas, devem ser criadas importantes 
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sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, da justiça, da igualdade entre 
homens e mulheres e da não discriminação, 
bem como da política regional.

sinergias com outros programas da União, 
designadamente nas áreas do emprego, dos 
assuntos sociais, da educação, da juventude 
e da cultura, do desporto, da justiça, da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
não discriminação, bem como da política 
regional.

Or. en

Alteração 7

Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações e incluir, entre outras 
ações, encontros de cidadãos, contactos e 
debates sobre questões de cidadania, 
eventos a nível da União, iniciativas de 
reflexão sobre os momentos decisivos da 
história europeia, iniciativas destinadas a 
reforçar a sensibilização para as 
instituições da União e o seu 
funcionamento, e debates sobre questões 
de política europeia, com vista a estimular 
todos os aspetos da vida pública.

(8) "O novo programa deve abranger uma 
vasta gama de ações incluindo, inter alia, 
encontros de cidadãos, contactos e debates 
sobre questões de cidadania, eventos a 
nível da União, iniciativas de reflexão 
sobre os momentos decisivos da história 
europeia, iniciativas destinadas a reforçar a 
sensibilização para as instituições da União 
e o seu funcionamento, e debates sobre 
questões de política europeia ou outros 
assuntos identificados por cidadãos como 
sendo assuntos de grande interesse para 
eles, com vista a estimular todos os aspetos 
da vida pública".

Or. en

Alteração 8

Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. A Resolução do Parlamento 
Europeu, de 2 de abril de 2009, sobre a 
consciência europeia e o totalitarismo, e 
as conclusões do Conselho, 
de 9-10 de junho de 2011, sobre a 
memória dos crimes cometidos pelos 
regimes totalitários na Europa, frisaram a 
importância de manter viva a memória do 
passado enquanto meio de o superar e de 
construir o futuro, e destacaram a 
importância do papel da União Europeia 
para facilitar, partilhar e promover a 
memória coletiva desses crimes. Por 
conseguinte, há que ter também em conta 
a importância dos aspetos históricos, 
culturais e interculturais, bem como os 
laços entre a memória e a identidade 
europeia.

Or. en

Alteração 9

Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Uma distribuição equilibrada de 
recursos financeiros entre as duas 
vertentes do programa é desejável e 
necessária, sabendo-se que trabalhar com 
base em heranças comuns aos Europeus e 
partilhar memórias coletivas de tanto 
sofrimento e sucesso pode contribuir de 
forma tão importante para a génese de 
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uma cultura europeia cívica quanto as 
ações que visam diretamente incentivar a 
participação cívica.

Or. en

Alteração 10

Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A dimensão horizontal do programa 
deve assegurar a valorização e a 
transferibilidade dos resultados, de forma a 
reforçar o impacto e a sustentabilidade a 
longo prazo. Para o efeito, as atividades 
lançadas devem ter uma relação clara com 
a agenda política europeia e ser 
comunicadas de forma adequada.

(9) A dimensão horizontal do programa 
deve assegurar a valorização e a 
transferibilidade dos resultados, de forma a 
reforçar o impacto e a sustentabilidade a 
longo prazo. Para o efeito, as atividades 
lançadas devem ter uma relação com a 
agenda política europeia e ser comunicadas 
de forma adequada.

Or. en

Alteração 11

Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os objetivos que visam instituir 
uma democracia sólida e duradoura e 
desenvolver uma sociedade civil próspera 
são comuns ao programa instituído pelo 
presente Regulamento e ao Instrumento 
Europeu de Vizinhança e de Parceria. A 
União proporciona aos países abrangidos 
pelo Instrumento Europeu de Vizinhança 
e de Parceria uma relação privilegiada, 
assente num empenhamento recíproco em 
valores e princípios comuns.

Or. en
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Alteração 12

Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os recursos atribuídos a ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento devem igualmente contribuir 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União Europeia 
na medida em que se relacionem com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 13

Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Será dada preferência às subvenções 
para projetos de grande impacto, 
nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da UE, com vista à participação na 
definição da agenda política europeia. 
Além disso, de acordo com o princípio da 
boa gestão financeira, a execução do 
programa deverá ser simplificada através 
do recurso a montantes fixos, 
financiamentos a taxas fixas e aplicação de 
tabelas de custos unitários.

(16) Em geral, será dada preferência às 
subvenções para projetos que, 
independentemente da sua dimensão, 
tenham um grande impacto ou 
demonstrem ter um grande potencial, 
nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da União ou com assuntos identificados 
por cidadãos como revestindo um grande 
interesse, com vista à participação na
configuração da agenda política da União. 
Além disso, de acordo com o princípio da 
boa gestão financeira, a execução do 
programa deverá ser simplificada através 
do recurso a montantes fixos, 
financiamentos a taxas fixas e aplicação de 
tabelas de custos unitários.

Or. en
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Alteração 14

Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No âmbito do objetivo geral de 
fomentar a compreensão da União 
Europeia e promover a participação 
cívica, o programa irá contribuir para os 
seguintes objetivos gerais:

2. No âmbito do objetivo geral de 
aproximar a Europa dos seus cidadãos, os 
objetivos gerais do programa são:

Or. en

Alteração 15

Artigo 1 – n.º 2 – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– contribuir para a compreensão dos 
cidadãos acerca da União e fomentar o 
sentimento da respetiva pertença, através 
da memória;  

Or. en

Alteração 16

Artigo 1 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– reforçar a memória e melhorar a 
capacidade de participação cívica a nível 
da União.

– promover a cidadania europeia e 
melhorar as condições para a participação 
cívica a nível da União.

Or. en

Alteração 17

Artigo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

O programa tem os seguintes objetivos 
específicos, que serão executados através 
de ações transnacionais ou com uma 
dimensão europeia clara:

O programa tem os seguintes objetivos 
específicos, que serão executados através 
de ações transnacionais ou com uma 
dimensão europeia:

Or. en

Alteração 18

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória e da história, da identidade e dos 
objetivos da União, estimulando o debate, 
a reflexão e o estabelecimento de redes.

1. Reforçar a sensibilização em matéria de 
memória, história e valores comuns e o 
objetivo da União no sentido de promover  
a paz, os seus valores, a sua diversidade 
cultural e linguística e o bem-estar dos 
seus povos, estimulando o debate, a 
reflexão, o desenvolvimento de redes e 
congregando os membros de comunidades 
locais de toda a Europa para partilhar e 
trocar experiências e aprender com os 
ensinamentos da História;

Or. en

Alteração 19

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os progressos serão apreciados com base 
no número de beneficiários abrangidos 
direta e indiretamente, na qualidade dos 
projetos e na percentagem de requerentes 
que apresentam o primeiro pedido.

Suprimido

Or. en
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Alteração 20

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Encorajar a participação democrática e 
cívica dos cidadãos a nível da União, 
melhorando a compreensão destes sobre o 
processo de elaboração das políticas da 
União e promovendo oportunidades de 
empenho social e voluntariado a nível da 
União.

2. Encorajar a interação entre cidadãos e 
organizações da sociedade civil de todos 
os países participantes, bem como a 
participação democrática e cívica dos 
cidadãos a nível da União, melhorando a 
compreensão destes sobre o processo de 
elaboração das políticas da União e 
promovendo oportunidades de empenho 
social e voluntariado a nível da União.

Or. en

Alteração 21

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os progressos serão apreciados com base 
no número de beneficiários abrangidos 
direta e indiretamente, na perceção que 
estes têm da UE e das suas instituições, na 
qualidade dos projetos e na percentagem 
de requerentes que apresentam o primeiro 
pedido.

Suprimido

Or. en

Alteração 22

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Memória e cidadania europeia» (a) «Promover a memória da História 
europeia e desenvolver um espírito de 
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identidade europeia»

Or. en

Alteração 23

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Compromisso democrático e 
participação cívica».

(b) «Promover a cidadania europeia 
através do empenhamento democrático e 
da participação cívica».

Or. en

Alteração 24

Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa deve financiar, designadamente, 
os seguintes tipos de ações, executadas a 
nível transnacional ou com uma dimensão 
europeia clara:

2. A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa deve financiar, designadamente, 
os seguintes tipos de ações, executadas a 
nível transnacional ou com uma dimensão 
europeia:

Or. en

Alteração 25

Artigo 3 – n.º 2 – travessões 1 a 11

Texto da Comissão Alteração

– Reuniões de cidadãos, geminação de 
cidades

Suprimido

– Criação e exploração de parcerias e 
redes transnacionais
– Apoio a organizações de interesse 
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europeu geral
– Reforço de laços comunitários e debates 
sobre questões de cidadania, com base na 
utilização das TIC e/ou dos meios de 
comunicação social
– Eventos a nível da União
– Debates/estudos e intervenções sobre os 
momentos decisivos da História europeia, 
com o intuito específico de manter viva a 
memória dos crimes cometidos pelo 
nazismo e o estalinismo
– Reflexão/debates sobre os valores 
comuns
– Iniciativas para reforçar a 
sensibilização para as instituições da UE 
e respetivo funcionamento
– Ações que explorem e valorizem os 
resultados das iniciativas apoiadas
– Estudos sobre questões relacionadas
com a cidadania e a participação cívica
– Apoio às estruturas de 
informação/aconselhamento do programa 
nos Estados-Membros

Or. en

(vide alterações 26 e 38).

Justificação

As ações foram reorganizados de acordo com o tipo de atividade.

Alteração 26

Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de aprendizagem recíproca 
e cooperação, tais como:

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– reuniões de cidadãos, geminação de 
cidades e redes de cidades geminadas;

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– projetos implementados através de 
parcerias transnacionais que incluam os 
diferentes tipos de participantes 
mencionados no artigo 6.º;

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– projetos de rememoração com uma 
clara dimensão europeia;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– intercâmbios baseados na utilização de 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC)e/ou meios de 
comunicação social;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a-A) Apoio estrutural a organizações, 
como sejam:

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– organizações de interesse geral europeu 
definidas no artigo ... das regras de 
execução do Regulamento XX/2012 
[Regulamento Financeiro];

Or. en
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) (nova) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– pontos de contacto "Europa para os 
Cidadãos";

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-B) (nova) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atividades analíticas a nível da 
União, tais como:

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-B) (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

–  estudos específicos centrados em 
questões relacionadas com os objetivos do 
programa;

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-C) (nova) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a-C) Atividades de sensibilização e de 
divulgação que explorem e valorizem os 
resultados das iniciativas apoiadas, tais 
como:

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-C) (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– eventos a nível da União, incluindo 
conferências, comemorações ou 
cerimónias de atribuição de prémios;

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-C) (nova) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– análises interpares, reuniões de peritos e 
seminários.

Or. en

Alteração 39

Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. As duas vertentes mencionadas no 
n.º 1 encontram-se descritas no anexo ao 
presente Regulamento.

Or. en

Alteração 40

Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As subvenções da União podem ser 
concedidas através de modalidades 
específicas, como subvenções de 
funcionamento ou subvenções de ação.

1. As subvenções da União podem ser 
concedidas sob a forma de subvenções de 
funcionamento ou de subvenções de ação.

Or. en

Alteração 41

Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O programa está aberto à participação dos 
seguintes países, a seguir designados por 
«países participantes»:

O programa estará aberto à participação 
dos seguintes países:

Or. en

Alteração 42

Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

O programa está aberto a todas as partes 
interessadas que promovam a integração 

O programa está aberto a todas as partes 
interessadas que promovam a memória, a 
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europeia, nomeadamente autoridades e 
organizações locais, organizações de 
investigação sobre as políticas públicas 
europeias (grupos de reflexão), grupos de 
cidadãos e outras organizações da 
sociedade civil (tais como associações de 
sobreviventes), estabelecimentos de ensino 
e centros de investigação.

cidadania e a integração europeia, 
nomeadamente autoridades e organizações 
locais e regionais, comités de geminação, 
organizações de investigação sobre as 
políticas públicas europeias (grupos de 
reflexão), organizações da sociedade civil 
(incluindo associações de sobreviventes), e 
organizações culturais, juvenis, de ensino, 
de investigação e desportivas.

Or. en

Alteração 43

Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

No domínio abrangido pelo programa, este 
pode incluir atividades conjuntas com 
organizações internacionais pertinentes, 
tais como o Conselho da Europa e a 
UNESCO, com base em contribuições 
conjuntas e em conformidade com o 
Regulamento Financeiro.

No domínio abrangido pelo programa, este 
pode apoiar atividades conjuntas com 
organizações internacionais pertinentes, 
tais como o Conselho da Europa e a 
UNESCO, com base em contribuições 
conjuntas e em conformidade com o 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 44

Artigo 8 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão executa o programa de 
acordo com o Regulamento (UE) n.º 
XXX/2012 [Regulamento  Financeiro] e 
com as disposições do anexo ao presente 
Regulamento.

Or. en
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Alteração 45

Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

A Comissão zela pela coerência e 
complementaridade entre o presente
programa e instrumentos em outros 
domínios de ação da União, em especial a 
educação, a formação profissional, a 
cultura, o desporto, os direitos e as 
liberdades fundamentais, a inclusão social, 
a igualdade entre homens e mulheres, a 
luta contra a discriminação, a investigação 
e a inovação, a política de alargamento e a 
ação externa da União.

A Comissão zela pela coerência e 
complementaridade entre o programa 
estabelecido pelo presente Regulamento e 
instrumentos em outros domínios de ação 
da União, em especial a educação, a 
formação profissional e a juventude, o 
desporto, a cultura e o setor audiovisual, 
os direitos e as liberdades fundamentais, a 
inclusão social, a igualdade entre homens e 
mulheres, a luta contra a discriminação, a 
investigação e a inovação, a sociedade da 
informação, a política de alargamento e a 
ação externa da União.

Or. en

Alteração 46

Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os recursos atribuídos a ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento devem igualmente contribuir 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União Europeia 
na medida em que se relacionem com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 47

Artigo 14 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Relativamente aos objetivos 
específicos indicados no artigo 2.º, os 
progressos serão apreciados com base nos 
indicadores estabelecidos no Anexo.

Or. en

Alteração 48

Anexo – Parte 1 – Descrição das Iniciativas

Texto da Comissão Alteração

Informações complementares sobre o 
acesso ao programa

Informações complementares sobre as 
ações apoiadas

Or. en

Alteração 49

Anexo – Parte 1 – Secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

VERTENTE 1: Memória e cidadania 
europeia

VERTENTE 1: Memória europeia

Or. en

(Vide alteração 53)

Alteração 50

Anexo – Parte 1 – Secção 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Esta vertente é definida pelos eventuais 
projetos e iniciativas que venham a ser 
lançados neste âmbito, e não pelo tipo de 

Suprimido
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organizações da sociedade civil ou de 
intervenientes que podem concorrer.

Or. en

Alteração 51

Anexo – Parte 1 – Secção 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pretende apoiar atividades que convidem a 
uma reflexão sobre os valores comuns, no
sentido mais lato, tendo em conta a 
diversidade. Podem ser disponibilizados 
fundos para iniciativas que reflitam sobre 
as causas dos regimes totalitários na 
história moderna da Europa (em especial, 
mas não exclusivamente, o nazismo e o 
estalinismo) e para lembrar as suas 
vítimas. A vertente irá igualmente abranger 
atividades relativas a outros marcos da 
história europeia recente e dará 
preferência, em especial, a ações que 
promovam a tolerância e a reconciliação, 
com o intuito de chegar à geração mais 
jovem.

A vertente apoiará atividades que 
convidem a uma reflexão sobre a História 
europeia, a diversidade cultural europeia
e os valores comuns, no sentido mais lato, 
tendo em conta a igualdade de género. 
Podem ser disponibilizados fundos para 
iniciativas que espoletem a reflexão sobre 
as causas que conduziram aos regimes 
totalitários na história moderna da Europa 
(em especial, mas não exclusivamente, o 
nazismo que levou ao holocausto, o 
estalinismo e os regimes comunistas 
totalitários) e para recordar as vítimas dos 
seus crimes. A vertente irá igualmente 
abranger atividades relativas a outros 
momentos importantes e marcos da 
história europeia recente.  Dará 
preferência, em especial, a ações que 
promovam a tolerância, a compreensão 
recíproca através do diálogo intercultural
e a reconciliação como meio de superar o 
passado e construir o futuro, 
nomeadamente com o intuito de chegar à 
geração mais jovem.

Or. en

Alteração 52

Anexo – Parte I – Secção 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 25 
% do orçamento total afetado ao 
programa serão consagrados a esta 
vertente.

Or. en

Alteração 53

Anexo – Parte 1 – Secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

VERTENTE 2: Compromisso democrático 
e participação cívica

VERTENTE 2: Cidadania europeia, 
empenhamento democrático e participação 
cívica

Or. en

Alteração 54

Anexo – Parte 1 – Secção 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Esta vertente é definida pelos eventuais 
projetos e iniciativas que venham a ser 
lançados neste âmbito, e não pelo tipo de 
organizações da sociedade civil ou de 
intervenientes que podem concorrer. Nela 
ficarão integradas as atividades que 
abrangem a participação cívica no sentido 
mais lato, com particular ênfase nos 
métodos de estruturação que visam a 
sustentabilidade a longo prazo. Será dada 
preferência às iniciativas e aos projetos 
com uma ligação clara à agenda política 
europeia.

Nela ficarão integradas as atividades que 
abrangem a participação cívica no sentido 
mais lato, com particular ênfase nos 
métodos de estruturação que visam 
garantir que as atividades financiadas têm 
um efeito duradoiro. Será dada preferência 
às iniciativas e aos projetos com uma 
ligação clara à agenda política europeia e 
às questões identificadas pelos cidadãos 
como sendo de grande interesse.

Or. en
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Alteração 55

Anexo – Parte 1 – Secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta vertente pode ainda abranger projetos 
e iniciativas suscetíveis de criar 
oportunidades de solidariedade, empenho 
social e voluntariado a nível da União.

Esta vertente pode ainda abranger projetos 
e iniciativas suscetíveis de criar 
oportunidades de compreensão mútua, 
solidariedade, empenho social e 
voluntariado a nível da União.

Or. en

Alteração 56

Anexo – Parte 1 – Secção 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Muito há ainda a fazer para atrair mais 
mulheres para o processo de decisão 
político e económico. Há que escutar mais 
atentamente a voz das mulheres, devendo 
os decisores políticos tê-la em 
consideração ao tomar decisões que afetam 
a vida das pessoas.

Muito há ainda a fazer para envolver mais 
jovens na participação democrática e mais 
mulheres no processo de decisão político e 
económico. Há que escutar mais 
atentamente as suas vozes, devendo os 
decisores políticos tê-las em consideração 
ao tomar decisões que afetam a vida das 
pessoas.

Or. en

Alteração 57

Anexo – Parte I – Secção 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 60% 
do orçamento total afetado ao programa 
serão consagrados a esta vertente.
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Or. en

Alteração 58

Anexo – Parte 1 – Secção 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Esta ação é definida para a totalidade do 
programa e é aplicável tanto à vertente 1 
como à vertente 2.

Esta ação é definida para a totalidade do 
programa e é aplicável tanto à vertente 1 
como à vertente 2. A ação só será 
aplicável nos casos em que for 
considerada útil, necessária e 
proporcional.

Or. en

Alteração 59

Anexo – Parte 1 – Secção 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em apoiar iniciativas 
que aumentem a transferibilidade dos 
resultados, proporcionem um melhor 
retorno do investimento e otimizem os 
ensinamentos retirados da experiência 
adquirida. A razão de ser da presente ação 
é a melhoria da valorização e a exploração 
dos resultados das iniciativas lançadas com 
o propósito de reforçar a sustentabilidade a 
longo prazo.

O objetivo consiste em apoiar iniciativas 
que aumentem a transferibilidade dos 
resultados, proporcionem um melhor 
retorno do investimento e otimizem os 
ensinamentos retirados da experiência 
adquirida. A razão de ser desta ação reside 
na maior valorização e exploração dos 
resultados das iniciativas lançadas com o 
propósito de garantir o seu efeito 
duradoiro.

Or. en

Alteração 60

Anexo – Parte 1 – Secção 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Nela se inclui o «reforço de capacidades», 
que consiste na implementação de medidas 
de apoio com vista ao intercâmbio de 
melhores práticas, à comunhão de 
experiências entre partes interessadas a 
nível local e regional, incluindo as 
autoridades públicas, e ao desenvolvimento 
de novas competências, através, por 
exemplo, de ações de formação. Estas 
competências podem incluir o intercâmbio
entre pares (peer-to-peer), a formação de 
formadores e, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma base de dados
sobre as organizações/projetos financiados 
pelo programa.

Nela se inclui o «reforço de capacidades», 
que consiste na implementação de medidas 
de apoio com vista ao intercâmbio de 
melhores práticas, à comunhão de 
experiências entre partes interessadas a 
nível local e regional, incluindo as 
autoridades públicas, e ao desenvolvimento 
de novas competências, através, por 
exemplo, de ações de formação. Estas 
competências podem incluir intercâmbios
entre pares (peer-to-peer), a formação de 
formadores e, por exemplo, o 
desenvolvimento de instrumentos TIC que 
proporcionem informação sobre as 
organizações/projetos financiados pelo 
programa.

Or. en

Alteração 61

Anexo – Parte I – Secção 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título indicativo, aproximadamente 5 % 
do orçamento total afetado ao programa 
serão consagrados a esta vertente.

Or. en

Alteração 62

Anexo – Parte 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em geral, será dada preferência às 
subvenções para projetos de grande 
impacto, nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 

Em geral, será dada preferência às 
subvenções para projetos que, 
independentemente da sua dimensão,
tenham um grande impacto ou 
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da UE, com vista à participação na 
definição da agenda política europeia.

demonstrem possuir um grande potencial,
nomeadamente aqueles que estão 
diretamente relacionados com as políticas 
da UE ou a questões identificadas pelos 
cidadãos como sendo de grande interesse, 
com vista à participação na definição da 
agenda política da União.

Or. en

Alteração 63

Anexo – Parte 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A gestão do programa e da maioria das 
ações pode ser efetuada de forma 
centralizada, através de uma agência de 
execução.

A gestão do programa e da maioria das 
ações pode ser efetuada de forma 
centralizada, através de uma agência de 
execução. Ao selecionar os projetos, a 
agência deve tentar, tanto quanto possível, 
um equilíbrio geográfico na distribuição 
de fundos.

Or. en

Alteração 64

Anexo – Parte 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas as ações serão realizadas numa base 
transnacional ou devem ter uma dimensão 
europeia clara. O objetivo é que fomentem 
a mobilidade dos cidadãos e o intercâmbio 
de ideias na União Europeia.

Todas as ações serão realizadas numa base 
transnacional ou devem ter uma dimensão 
europeia. O objetivo é que fomentem a 
participação dos cidadãos e o intercâmbio 
de ideias na União Europeia.

Or. en
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Alteração 65

Anexo – Parte 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de redes e a tónica posta 
nos efeitos multiplicadores, incluindo o 
recurso às mais recentes tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e aos 
meios de comunicação social, são 
elementos importantes que se refletirão 
tanto no tipo de atividades como no leque 
de organizações envolvidas. A criação de 
interações e sinergias entre os diversos 
tipos de intervenientes que participam no 
programa será fortemente encorajada.

O estabelecimento de redes e a tónica posta 
nos efeitos multiplicadores, incluindo o 
recurso às mais recentes TIC e aos meios 
de comunicação social, tendo 
particularmente em vista chegar à 
geração mais jovem, são elementos 
importantes que se refletirão tanto no tipo 
de atividades como no leque de 
organizações envolvidas. A criação de 
interações e sinergias entre os diversos 
tipos de intervenientes que participam no 
programa será fortemente encorajada.

Or. en

Alteração 66

Anexo – Parte 2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

O orçamento atribuído abrange também a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 67

Anexo – Parte 2 – parágrafo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Aproximadamente 10 % do orçamento 
total serão consagrados à gestão do 
programa.

Or. en
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Alteração 68

Anexo – Parte 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos específicos descritos no artigo 
2.º descrevem os resultados que o 
programa pretende atingir. Os progressos 
realizados serão medidos por meio de 
indicadores de desempenho, da seguinte 
maneira:

Os objetivos específicos mencionados no 
artigo 2.º descrevem os resultados que o 
programa pretende atingir. Os progressos 
realizados serão medidos por meio de 
indicadores de desempenho, tais como:

Or. en

Alteração 69

Anexo – Parte 3 – Secção 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Objetivo específico n.º 1: reforçar a 
sensibilização em matéria de memória e da 
história, da identidade e dos objetivos da 
União, estimulando o debate, a reflexão e o 
estabelecimento de redes.

Objetivo específico n.º 1: reforçar a 
sensibilização em matéria de memória e da 
história, dos valores comuns e dos 
objetivos da União no sentido de promover 
a paz, os seus valores a sua diversidade 
cultural e linguística, assim como o 
bem-estar dos seus povos, estimulando o 
debate, a reflexão, o desenvolvimento de 
redes, e de congregar os membros das 
comunidades locais de toda a Europa 
para partilhar e trocar experiências e 
aprender com os ensinamentos da 
História.

Or. en
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido.

Or. en

(vide alterações 71 a 77).

Alteração 71

Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores:

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de participantes diretamente 
envolvidos;

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de pessoas indiretamente 
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abrangidas pelo programa;

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de Estados-Membros e de 
outros países envolvidos em projetos;

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de projetos;

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Qualidade das candidaturas aos projetos 
e em que medida os resultados dos 
projetos selecionados podem ser objeto de 
maior exploração/transferência;

Or. en
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Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 1 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Percentagem de candidatos pela 
primeira vez.

Or. en

Alteração 78

Anexo – Parte 3 – Secção 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Objetivo específico n.º 2: Encorajar a 
participação democrática e cívica dos 
cidadãos a nível da União, melhorando a 
compreensão destes sobre o processo de 
elaboração das políticas da União e 
promovendo oportunidades de empenho 
social e voluntariado a nível da União.

Objetivo específico n.º 2: Encorajar a 
interação entre os cidadãos e as 
organizações da sociedade de todos os 
países participantes, bem como a 
participação democrática e cívica dos 
cidadãos a nível da União, melhorando a 
compreensão destes sobre o processo de 
elaboração das políticas da União e 
promovendo oportunidades de empenho 
social e voluntariado a nível da União.

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Quadro

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido.

Or. en

(vide alterações 80 a 95).
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Alteração 80

Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) –  título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores:

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de participantes diretamente 
envolvidos;

Or. en

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de pessoas indiretamente 
abrangidas pelo programa;

Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de organizações participantes;
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Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de Estados-Membros e de 
outros países envolvidos em projetos;

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Perceção da UE e das suas instituições 
pelos beneficiários;

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Qualidade das candidaturas aos 
projetos;

Or. en
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Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Percentagem de candidatos pela 
primeira vez;

Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de parcerias transnacionais 
que incluem diferentes tipos de 
intervenientes;

Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de redes de cidades geminadas;

Or. en
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Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número e qualidade das iniciativas 
políticas de acompanhamento das 
atividades apoiadas pelo programa a nível 
local ou europeu;

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-J (novo) – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

– Cobertura geográfica das atividades:

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-J (novo) – marca 1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

•  Comparação entre a percentagem de 
projetos apresentados por um 
Estado-Membro enquanto parceiro 
principal e a percentagem da sua 
população relativamente à população 
total da União;

Or. en



PE496.349v01-00 40/43 PR\912799PT.doc

PT

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-J (novo) – marca 1-A 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

• Comparação entre a percentagem de 
projetos selecionados por Estado-Membro 
enquanto parceiro principal ou 
coparceiro e a percentagem da sua 
população relativamente à população 
total da União;

Or. en

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-J (novo) – marca 1-B 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

• Comparação entre a percentagem de 
projetos apresentados por um 
Estado-Membro enquanto parceiro 
principal ou coparceiro e a percentagem 
da sua população relativamente à 
população total da União; 

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo – Parte 3 – Secção 2 – Subsecção 1 (nova) – travessão 1-J (novo) – marca 1-C 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

• Comparação entre a percentagem de 
projetos selecionados por Estado-Membro 
enquanto parceiro principal ou 
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coparceiro e a percentagem da sua 
população relativamente à população 
total da União;

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão «Europa para os cidadãos» para o período de 2014-2020, na 
sequência do programa atual (2007-2013), é, apesar de um orçamento relativamente modesto 
(estimado em 229 milhões de euros), um dos programas mais visíveis em apreciação pela 
Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento Europeu.  O objetivo do programa 
consiste em «reforçar a memória e melhorar a capacidade de participação cívica a nível da 
União» e o programa  continua a ser o único exclusivamente destinado a promover estes 
objetivos a nível europeu. A nova proposta de programa é semelhante ao atual programa 
«Europa para os Cidadãos» (2007-2013), cuja responsabilidade já coube ao relator. O 
presente relatório apresenta os pontos de vista do relator sobre o programa proposto.

A proposta da Comissão assenta na avaliação intercalar do programa atual e alega ter 
consultado as principais partes interessadas. No entanto, apesar de importantes semelhanças 
nos programas atual e futuro, a Comissão procedeu, surpreendentemente e sem qualquer 
explicação ou justificação, a uma pequena, embora significativa, mudança na sua proposta: 
apresenta como única base jurídica do programa o artigo 352.º do TFUE. Ora, o artigo em 
causa prevê um procedimento legislativo especial, ou seja, o processo de aprovação, o que 
confere ao Parlamento Europeu apenas a escolha entre aceitar ou rejeitar, mas não de alterar
o texto. No âmbito deste procedimento, o papel principal foi atribuído ao Conselho da União 
Europeia. Anteriormente, ainda que no quadro do antigo Tratado da UE, o TCE, foi atribuída 
ao programa uma dupla base jurídica, de molde a combinar os seus diferentes objetivos, entre 
os quais se contavam a participação cívica, a diversidade cultural e a memória, tendo o 
programa sido adotado no âmbito (do que atualmente se chama) processo legislativo 
ordinário.

O  relator, tal como a Comissão CULT, foram relutantes em aceitar a base jurídica proposta, 
pelo que se decidiu solicitar o parecer do Serviço Jurídico do Parlamento. O  parecer do 
Serviço Jurídico sobre o assunto, que foi posteriormente aprovado pela Comissão JURI do 
Parlamento, concluiu que uma base jurídica dupla se afigurava adequada ao programa, dado 
que os dois objetivos do programa foram considerados de igual importância, embora 
abrangidos distintamente por artigos diferentes d TFUE, nomeadamente os artigos 167.º e 
352.º. O relator fez várias tentativas para resolver o assunto, mas nem a Comissão nem o 
Conselho demonstraram qualquer vontade de mudar os seus pontos de vista sobre esta 
questão.

O presente relatório foi, por conseguinte, elaborado durante um período de impasse 
processual. O relator e a comissão decidiram, assim, rejeitar a proposta na sua presente forma. 
Mas – aspeto importante – dado o sucesso do programa atual, a sua relevância para os 
cidadãos europeus, bem como o seu claro "valor acrescentado" europeu, este relatório foi 
elaborado com o intuito de explicitar as observações do Parlamento Europeu sobre a proposta. 
O relator espera que as suas recomendações e modificações, bem como as recomendações e 
modificações subsequentes dos seus colegas, sejam rapidamente tidas em conta pela 
Comissão e pelo Conselho, para que o novo programa não seja atrasado, ou pior ainda, 
cancelado. O relator pretende realçar que a proposta, com exceção da base jurídica proposta, é 
bastante boa, tal como está, e que o Conselho melhorou ainda mais o texto.
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Dado o calendário de trabalho apertado, e para garantir que o novo programa não sofra atrasos 
devido às diligências do Parlamento Europeu, o relator teve em conta o texto do Conselho, 
que foi publicado em 4 de maio de 2012. Resta esperar que se possa chegar a acordo sobre o 
texto final (também com a Comissão e o Conselho) e que este possa ser adotado no início de 
2013, permitindo uma transição sem problemas do atual programa «Europa para os cidadãos» 
para o novo programa.

As principais recomendações e modificações do relator à proposta foram feitas nos seguintes 
domínios e/ou como segue:

a) alterar a base jurídica, de molde a refletir as posições do Parlamento Europeu, ou 
seja, um base jurídica dupla: artigos 352.º e 167.º do TFUE;

b) reforçar a parte do programa relativa à memória, realçando este aspeto logo nos 
objetivos gerais;

c) sublinhar a importância das iniciativas de intervenientes locais e de iniciativas 
ascendentes, a partir da base, identificadas pelos cidadãos como sendo de grande 
interesse para eles; considerar, igualmente, o potencial futuro dos projetos e não apenas 
o seu elevado impacto a curto prazo;

d) diminuir a dotação orçamental destinada à comunicação institucional da Comissão 
sobre as atividades, de modo a que os recursos possam ser aplicados onde forem mais 
importantes;

e) garantir que o papel das organizações desportivas é destacado na proposta;

f) assegurar, tanto quanto possível, o equilíbrio geográfico na distribuição de fundos.

Além disso, o relator quer chamar a atenção para o facto de o Conselho ainda ter de 
discutir o orçamento previsto na proposta da Comissão. O orçamento será discutido assim 
que o Quadro Financeiro Plurianual esteja concluído. A partir desse momento, o relator 
gostaria que a Comissão CULT e todo o Parlamento exercessem pressão, tendo em vista o 
aumento da dotação financeira. Presentemente, os valores orçamentados nem sequer 
correspondem à dotação financeira do atual «Europa para os cidadãos», se ajustado à 
inflação.


