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Comissão da Cultura e da Educação
O Presidente

30.3.2020

Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213 (BUD))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão da Cultura e da Educação foi incumbida de 
submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. 

Em nome da Comissão CULT e em estreita coordenação com Romeo Franz, relator da 
Comissão CULT para o orçamento de 2021, apresento a V. Ex.ª as sugestões que se seguem 
sobre o orçamento de 2021. Estas sugestões constituem o contributo da Comissão CULT para 
as «Orientações relativas ao orçamento de 2021» que a Comissão dos Orçamentos está a 
elaborar. 

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Sabine Verheyen
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SUGESTÕES

1. Reafirma a importância dos programas nos domínios da juventude, da cidadania, da 
educação e da cultura e a necessidade de prever um financiamento suficiente para que 
seja possível ir ao encontro das expectativas dos cidadãos e realizar os objetivos 
ambiciosos definidos para estes programas; considera que um aumento adequado do 
financiamento é fundamental para o futuro da Europa e para que um maior número de 
participantes possa beneficiar dos programas, em particular as pessoas com menos 
oportunidades; entende que os programas culturais, educativos e criativos podem não 
apenas reforçar os seus objetivos, colocando especial ênfase na inclusão e no equilíbrio 
geográfico, mas também contribuir para o objetivo da União de fazer face aos desafios 
mundiais, como as alterações climáticas e a digitalização, entre outros; insiste em que o 
orçamento de 2021 deve ser significativamente superior ao de 2020 e deve ser seguido 
de um crescimento linear e gradual das dotações anuais, a fim de alargar o acesso a 
partir do primeiro ano e evitar aumentos desproporcionados e dificuldades de absorção 
nos últimos anos do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027; insta a Comissão a 
apresentar um plano de emergência para assegurar a continuação do financiamento de 
todos os programas de financiamento da União a partir do início de 2021, caso não seja 
possível concluir com êxito as negociações relativas ao QFP até ao fim de 2020; reitera 
que é necessário colocar uma forte ênfase nos problemas sociais causados pelas 
alterações climáticas e que o orçamento destinado ao programa Erasmus+, ao Corpo 
Europeu de Solidariedade e ao Programa Europa Criativa deve estar à altura das 
ambições políticas destes programas e favorecer o desenvolvimento sustentável e a 
transição ambiental; salienta que a educação e a cultura são domínios fundamentais para 
definir e promover a igualdade de género, e solicita, por essa razão, a integração da 
perspetiva de género e dos princípios da orçamentação sensível ao género em todos os 
programas, bem como na resposta aos desafios da sociedade;

2. Recorda que o programa Erasmus+ é o programa que mais promove a mobilidade para 
fins de aprendizagem de pessoas de todas as idades e de todos os grupos sociais, e que 
os pedidos de participação ultrapassam de longe os fundos disponíveis; salienta que o 
programa Erasmus+ é uma história europeia de sucesso, na medida em que reúne 
pessoas, desenvolve competências interpessoais e de trabalho, promove a aprendizagem 
intercultural e apoia um verdadeiro sentimento de pertença à Europa; reitera, por 
conseguinte, que o orçamento de 2021 deve ter em conta o pedido no sentido de se 
triplicar o orçamento do programa Erasmus+ no âmbito do QFP para 2021-2027; frisa 
que as novas iniciativas nos domínios da cidadania, da juventude, da educação e da 
cultura, como a iniciativa «Universidades Europeias» no âmbito do novo programa 
Erasmus, podem contribuir para os debates sobre o futuro da Europa e ter um impacto 
real nas vidas dos cidadãos e na sua perceção da Europa; sublinha, contudo, que o apoio 
do Parlamento a novas iniciativas depende do montante final dos orçamentos 
estabelecidos para os programas; reitera, neste contexto, que para novas iniciativas são 
necessárias novas dotações;

3. Sublinha o valor do programa Europa Criativa no apoio às indústrias e aos setores 
audiovisual, criativo e cultural da União; recorda que este programa foi 
consideravelmente subfinanciado, o que comportou taxas de êxito de financiamento 
persistentemente baixas para os projetos do programa em curso, especialmente no caso 
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da vertente cultural; insiste na necessidade de um aumento substancial dos 
financiamentos, a fim de alcançar os objetivos do programa e responder às expectativas 
dos cidadãos; recorda que o orçamento de 2021 deve ter em conta a necessidade de 
duplicar o financiamento do programa Erasmus+ no âmbito do QFP para 2021-2027; 
insta a Comissão a melhorar a sua estratégia de comunicação externa e, logo, o acesso 
dos cidadãos à informação sobre as atividades da União; reitera a necessidade de a 
Comissão estudar novos meios e formas de informar sobre os assuntos da União; 
solicita, por conseguinte, à Comissão que diversifique em maior grau os instrumentos 
de informação atualmente utilizados e promovidos no contexto das «atividades 
multimédia»;

4. Considera que o Corpo Europeu de Solidariedade é um instrumento fundamental para 
promover a participação cívica em toda a União e reforçar a cidadania da União; insiste 
em que o orçamento de 2021 destinado ao Corpo Europeu de Solidariedade deve ser 
coerente com as numerosas expectativas que criou entre os jovens de toda a Europa, em 
particular pela sua vertente de voluntariado; apela a um financiamento suficiente para 
fazer face à grande procura de colocações em ações de voluntariado;

5. Sublinha o êxito do programa «Europa para os cidadãos» e a sua importância para 
reforçar o sentimento de pertença à União e promover a participação democrática e 
cívica dos cidadãos, bem como o seu envolvimento nas ações da União; reitera a 
necessidade de assegurar o aumento essencial do financiamento em prol da vertente 
«envolvimento e participação dos cidadãos» no âmbito do programa Cidadãos, 
Igualdade, Direitos e Valores, e recorda que este financiamento deve corresponder a 
27,26 % do orçamento total do programa;

6. Manifesta a sua preocupação com a situação causada pela pandemia de COVID-19; 
solicita à Comissão que tome todas as medidas necessárias para apoiar os beneficiários 
dos programas da União nos domínios da cultura e da educação; salienta a necessidade 
de apoio adicional ao setor criativo, gravemente afetado pela crise; exorta a Comissão a 
elaborar uma estratégia coordenada entre os Estados-Membros, para que se realizem 
investimentos suficientes nos domínios da cultura, da educação, da juventude e da 
cidadania após a crise causada pela pandemia de COVID-19, com o objetivo de evitar 
uma situação semelhante à registada a seguir à crise económica e financeira de 2009, 
quando a despesa pública nestes domínios diminuiu de forma significativa na União.


