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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. Recorda a importância de promover políticas activas da UE nos domínios da educação, 
formação, audiovisual, juventude, cultura e cidadania activa para a criação de uma 
identidade política mais forte da União e como um claro valor acrescentado da União para 
os seus cidadãos;

2. Recorda a importância destas políticas para cumprir os objectivos da estratégia de Lisboa 
e os desafios conexos sociais, económicos e políticos essenciais a enfrentar nestes 
próximos anos; sublinha que as próximas Perspectivas Financeiras devem prever recursos 
suficientes para abordar estes desafios; 

3. Sublinha a importância de acordar limites máximos de despesas conformes às prioridades 
e estruturas dos programas definidas nos processos de co-decisão para os programas 
Aprendizagem ao Longo da Vida, MEDIA, Juventude e Cultura, que já se encontram 
numa fase avançada; afirma que este progresso é posto em causa pelos cortes orçamentais, 
que têm sérios riscos para a eficácia, papel, funcionamento e execução dos programas;

4. Saúda a proposta da Comissão de aumentar o efeito de alavanca dos fundos da UE 
melhorando as sinergias entre o orçamento da UE e o Banco Europeu de Investimento; 
sublinha a ligação entre os projectos no domínio da educação e formação e o 
financiamento da investigação, bem como a necessidade de conseguir sinergias 
financeiras extensivas aos sistemas educativos, culturais, audiovisuais, institucionais e 
territorialmente integrados que facilitam as actividades de investigação e inovação; 

5. Recorda os aumentos significativos acordados pelo Parlamento e pelo Conselho em 
diversas rubricas orçamentais do orçamento de 2006 relativas à educação, formação e 
juventude; 

6. Lembra que os fundos da UE nos domínios da educação, audiovisual, juventude, cultura 
(domínios com uma "relação custo-benefício vantajosa real") são imediatamente 
absorvidos e que a sua taxa de execução é muito elevada; 

Rubrica 1a 

7. Sublinha que, segundo a proposta do Conselho Europeu de 15 e 16 de Dezembro de 2005, 
a despesa do programa Aprendizagem ao Longo da Vida (rubrica 1a) só seria reposta nos 
níveis de 2006 em 2009; 

8. Nota que o impacto sobre o programa Erasmus implicará uma redução das bolsas para a 
mobilidade de estudantes de 170 000, em 2006, para 140 000 bolsas anuais nos próximos 
anos, e a perda de algumas medidas importantes, tais como as bolsas para o pessoal não 
docente, a mobilidade de longa duração de professores e a mobilidade especial para 
mestrados mistos;
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9. Nota que o número de beneficiários do programa Leonardo passará de 50 000, em 2006, 
para 36 000 beneficiários anuais nos próximos anos e que, no programa Comenius, o 
número de alunos beneficiários envolvidos em parcerias passará de um objectivo de 4 
milhões para 2 milhões; sublinha também que cessarão algumas medidas relativas ao 
ensino de adultos (Grundtvig) e de apoio ao multilinguismo; 

Rubrica 3b 

10. Recorda que, enquanto o acordo político parcial concluído com o Conselho após a 
primeira leitura do Parlamento da proposta do programa Juventude em Acção indica que 
as instituições caminham para um acordo importante que assegura uma estrutura eficaz e 
um funcionamento eficaz do programa, o envelope financeiro proposto pelo Conselho 
para a rubrica 3b implicaria uma redução de 22% dos intercâmbios e projectos para os 
jovens; 

11. Sublinha que a etapa importante que foi percorrida ao concluir um acordo político parcial 
com o Conselho sobre a proposta do programa MEDIA não deve ser posta em causa 
reduzindo os fundos para o programa; afirma que, assim, destruir-se-ia a contribuição 
estratégica do programa - através dos seus processos de digitalização - para reforçar o 
sector audiovisual e a sociedade da informação, bem como o seu bom funcionamento, no 
momento em que o seu êxito cresce constantemente e é reconhecido pelas partes 
interessadas; sublinha que uma redução dos fundos se traduziria num menor investimento 
global na indústria audiovisual europeia, em particular, nos novos e nos futuros 
Estados-Membros e nos países com uma capacidade de produção audiovisual limitada; 
recorda que nove em cada dez filmes europeus distribuídos fora do seu país de produção 
foram apoiados pelo programa MEDIA e que os pedidos de apoio ao programa MEDIA 
aumentaram 120% nos últimos cinco anos; 

12. Sublinha que, enquanto o acordo político parcial concluído com o Conselho após a 
primeira leitura do Parlamento da proposta do programa Cultura 2007 é um ponto de 
partida suficiente para uma política da UE capaz de responder às necessidades dos 
diferentes sectores sociais e económicos, que estão no centro da identidade, riqueza e 
diversidade europeias, a proposta de orçamento do Conselho implicaria que o número de 
projectos apoiados pelo programa Cultura 2007 passaria de 148 para 100; 

13. Sublinha a importância do programa Cidadãos pela Europa, que visa não só promover 
várias actividades ao nível da sociedade civil, envolvendo os cidadãos, as associações e as 
autarquias locais, mas também apoiar memoriais às vítimas dos regimes totalitários do 
século passado, que é uma contribuição essencial para manter viva a memória das 
tragédias que inspiraram a integração europeia como projecto de paz e estabilidade; 
sublinha que a proposta do Conselho poderia limitar o nível de apoio a apenas 800 entre 
1300 projectos de geminação de cidades previstos; 

14. Sublinha a importância de definir, de uma forma transparente, margens suficientes na 
rubrica 3b para as acções inovadoras. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

As negociações sobre o Acordo Interinstitucional renovado sobre a disciplina orçamental 
estão em curso. Estas devem oferecer a oportunidade ao Parlamento Europeu de reafirmar as 
suas prerrogativas de autoridade orçamental e de instituição co-legislativa. 

A Comissão da Cultura já tomou uma posição firme através do seu parecer1. 

O Conselho de 15-16 de Dezembro de 2005 concluiu um acordo sobre os limites da despesa 
que difere consistentemente da posição adoptada pelo Parlamento Europeu na sua resolução2. 
Consequentemente, está em causa, neste momento, o processo de co-decisão relativo aos 
programas Aprendizagem ao Longo da Vida, MEDIA, Juventude em Acção, Cultura e 
Cidadãos pela Europa. 

A este respeito, é crucial convidar o Conselho a explicar aos cidadãos as consequências das 
suas opções sobre as prioridades orçamentais nos anos seguintes. 

1PE 350.226, 1.2.2005 
2PE 368.274, B6-0049/2006 
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