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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Cultura e da Educação, competente quanto 

à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional entre o Parlamento, o Conselho da UE e a 

Comissão sobre «Legislar melhor», de 13 de abril de 2016, nomeadamente os artigos 20.º 

a 24.º sobre a avaliação ex post da legislação em vigor; 

1. Congratula-se com a introdução, desde 2014, de um conjunto medidas de racionalização 

no âmbito da gestão de programas; 

2. Lamenta que a falta de capacidade financeira continue a ser um dos principais obstáculos 

com que os potenciais candidatos se deparam, além dos obstáculos administrativos e 

regulamentares; incentiva a Comissão, a Agência de Execução relativa à Educação, ao 

Audiovisual e à Cultura (EACEA) e os centros de informação nacionais do programa 

Europa Criativa a tentarem resolver a questão da sub-representação dos operadores 

culturais de pequena dimensão nas organizações e em determinados setores financiados 

pelo subprograma «Cultura»; 

3. Aguarda com expectativa os primeiros resultados do mecanismo de garantia financeira 

lançado em 2016; espera que este novo instrumento de mercado, ao facilitar o acesso das 

PME e das microempresas ao crédito, contribua para a multiplicação dos projetos culturais 

e criativos, em sectores que representam 4,4 % do PIB da UE e empregam 3,8 % da mão 

de obra, para que possa ser explorado todo o seu potencial enquanto fonte promissora de 

crescimento e de emprego e motor de competitividade, diversidade cultural e de 

cooperação transfronteiriça; no entanto, lamenta profundamente que o mecanismo só 

possa funcionar em termos operacionais nos países onde já exista um instrumento 

semelhante; 

4. Observa que as taxas de execução, que, invariavelmente, atingiram ou rondaram os 100 % 

em 2014 e 2015, comprovam a atual pertinência do programa; considera claramente, 

perante este excelente desempenho, que se deve continuar a manter o nível de 

financiamento, ou até aumentá-lo, nos próximos anos, tendo em conta o perfil orçamental 

diferido do mecanismo; 

5. Congratula-se, à luz do afluxo significativo de migrantes e de refugiados para a UE ao 

longo dos últimos anos, com o aumento da dimensão intercultural do programa, o que 

poderá levar à apresentação de mais projetos que reforcem a diversidade cultural e o 

diálogo intercultural e promovam o multilinguismo, a partir de 2017; sublinha que este 

aspeto deve ser apoiado e tornar-se uma componente regular do programa, tendo em conta 

que é provável que a integração cultural continue a constituir um desafio em muitos países 

da UE nos próximos anos. 
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