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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem:

1. Sublinha que o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade e o programa 
Europa Criativa, enquanto principais programas da UE no domínio da educação, do 
voluntariado e da cultura, constituem instrumentos essenciais na resposta global às 
alterações climáticas e desempenham um papel fundamental na promoção do ensino das 
competências necessárias para a transição ecológica, na sensibilização para as alterações 
climáticas e as questões ambientais, em particular dos jovens que fazem voluntariado no 
domínio da proteção do ambiente, bem como no desenvolvimento de soluções criativas, 
inclusivas e acessíveis destinadas a resolver os desafios ambientais, contribuindo para a 
consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável da UE; salienta, a este 
respeito, a importância dos estágios agrícolas apoiados pelo programa Erasmus +;

2. Considera que o plano de investimento deve complementar as políticas, os programas e 
os fundos pertinentes da União, nomeadamente os relacionados com a educação e os 
jovens, a cultura e o desporto, a agricultura e o desenvolvimento rural, bem como o 
ambiente e o clima;

3. Salienta que o plano de investimento deve apoiar a investigação que incida sobre as 
soluções baseadas na natureza e em tecnologias verdes, bem como outras soluções 
sustentáveis suscetíveis de contribuir para a proteção do ambiente e do clima; salienta a 
necessidade de garantir o acesso ao financiamento em particular às empresas em fase de 
arranque, aos jovens profissionais e aos jovens que já trabalham em soluções ecológicas 
inovadoras;

4. Refere que, ao abrigo do plano de investimento, o financiamento pode ser dedicado a 
projetos temáticos nos domínios da educação, do voluntariado e da cultura; insta a 
Comissão a intensificar as sinergias entre o Pacto Ecológico e o programa Erasmus+, o 
Corpo Europeu de Solidariedade e o programa Europa Criativa, a fim de complementar 
e enriquecer mutuamente os seus métodos específicos de resolução de problemas 
ambientais;

5. Salienta a necessidade de assegurar que todas as medidas adotadas no domínio dos 
sectores cultural e criativo sejam tomadas após consulta de todas as organizações 
representativas das várias partes interessadas e dos trabalhadores, a fim de preservar os 
postos de trabalho e promover a criação de emprego;

6. Sublinha que a transição para uma sociedade com impacto neutro no clima requer novas 
aptidões e competências; observa que devem ser atribuídos fundos para o 
desenvolvimento e a execução de programas para estudantes e trabalhadores que 
permitam facultar-lhes uma formação especializada, os conhecimentos e as 
competências de que necessitam para a adaptação ao novo contexto socioeconómico e 
assegurar que, neste contexto, sejam bem-sucedidos;

7. Solicita à Comissão que introduza incentivos financeiros no plano de investimento para 
complementar o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade e o programa 
Europa Criativa na transição para meios de transporte mais ecológicos e sustentáveis, 
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promovendo simultaneamente a inclusão e a acessibilidade; considera que esses 
incentivos devem ser apoiados por um orçamento ambicioso e específico no plano de 
investimento; apela à Comissão para que incentive os participantes e lhes permita 
escolher os meios de transporte menos poluentes, em particular o comboio, sem 
estigmatizar, discriminar ou excluir os participantes que não tenham outra alternativa 
viável a não ser o transporte aéreo;

8. Sublinha que a melhoria da eficiência energética dos edifícios será um dos principais 
vetores da transição para uma economia neutra em termos de carbono; salienta a 
necessidade de aumentar o investimento na renovação dos edifícios com utilização 
intensiva de energia que acolhem escolas, universidades e outras instituições educativas 
e culturais para melhorar o seu desempenho energético, tornando-os assim mais 
sustentáveis e respeitadores do clima;

9. Manifesta preocupação relativamente à situação, devido à crise da COVID-19, em 
especial das pessoas e dos setores mais vulneráveis, como sejam os trabalhadores por 
conta própria e os empresários que correm o risco de perder as suas empresas e os seus 
empregos ou as famílias que enfrentam o drama do desemprego; exorta a Comissão a 
tomar todas as medidas necessárias para adaptar a proposta relativa ao plano de 
investimento do Pacto Ecológico, para desenvolver uma abordagem coordenada com 
medidas de emergência, como a iniciativa de investimento de resposta ao coronavírus, a 
proposta de programa SURE ou os instrumentos de recuperação, e solicita que o 
investimento nos domínios da cultura, da educação, da juventude e do desporto sejam 
considerados como estratégicos, a fim de promover a transição ecológica defendida pelo 
Pacto Ecológico.

10. Insta a Comissão a fomentar uma maior cooperação na UE no domínio da educação em 
matéria de ambiente e de alterações climáticas;

11. Sublinha o importante contributo prestado pelos estudos e programas específicos neste 
domínio.
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