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Alteração 1
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a importância dos 
programas Erasmus+, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade; lamenta 
profundamente que a proposta da 
Comissão não dê seguimento às promessas 
efetuadas em relação ao aumento do 
orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento 
destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento 
Europeu de duplicar o orçamento a favor 
do Programa Europa Criativa, enquanto o 
Conselho propõe novos cortes 
irresponsáveis;

1. Salienta a importância dos 
programas Erasmus +, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade, tanto 
para a coesão social como para o 
desenvolvimento económico da União; 
lamenta profundamente que a proposta da 
Comissão não dê seguimento às promessas 
efetuadas em relação ao aumento do 
orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento 
destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento 
Europeu de duplicar o orçamento a favor 
do Programa Europa Criativa; considera 
que a posição do Conselho no sentido de 
reduzir ainda mais a dotação financeira 
dos programas proposta pela Comissão é 
inaceitável; considera que a crise 
económica causada pela pandemia de 
COVID 19 não deve prejudicar o 
investimento de natureza social, educativa 
e cultural;

Or. de

Alteração 2
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a importância dos 
programas Erasmus+, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade; lamenta 
profundamente que a proposta da 
Comissão não dê seguimento às promessas 

1. Salienta a importância dos 
programas Erasmus+, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade; lamenta 
profundamente que a proposta da 
Comissão não dê seguimento às promessas 
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efetuadas em relação ao aumento do 
orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento 
destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento 
Europeu de duplicar o orçamento a favor 
do Programa Europa Criativa, enquanto o 
Conselho propõe novos cortes 
irresponsáveis;

efetuadas em relação ao aumento do 
orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento 
destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento 
Europeu de duplicar o orçamento a favor 
do Programa Europa Criativa, enquanto o 
Conselho propõe novos cortes que são 
particularmente irresponsáveis face às 
consequências dramáticas da crise da 
COVID-19 para os agentes dos setores 
culturais e criativos europeus;

Or. en

Alteração 3
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a importância dos 
programas Erasmus+, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade; lamenta 
profundamente que a proposta da 
Comissão não dê seguimento às promessas 
efetuadas em relação ao aumento do 
orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento 
destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento 
Europeu de duplicar o orçamento a favor 
do Programa Europa Criativa, enquanto o 
Conselho propõe novos cortes 
irresponsáveis;

1. Salienta a importância dos 
programas Erasmus+, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade; lamenta 
profundamente que a proposta da 
Comissão não dê seguimento às promessas 
efetuadas em relação ao aumento do 
orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento 
destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento 
Europeu e de todas as partes interessadas 
de, pelo menos, duplicar o orçamento a 
favor do Programa Europa Criativa, 
enquanto o Conselho propõe novos cortes 
irresponsáveis;

Or. en

Alteração 4
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Projeto de parecer
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N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que o programa Erasmus+ 
é um investimento estratégico, que apoia 
oportunidades de educação e formação em 
toda a Europa, contribui para aumentar a 
coesão social e para a criação de um 
sentimento europeu de pertença e, por 
conseguinte, é um investimento 
fundamental no futuro da União; insiste em 
que, se o orçamento disponível não for 
triplicado, não será possível tomar em 
consideração novas iniciativas, como já 
afirmado pelo Parlamento;

2. Recorda que o programa Erasmus+ 
é um investimento estratégico, que apoia 
oportunidades de educação e formação em 
toda a Europa, contribui para aumentar a 
coesão social e para a criação de um 
sentimento europeu de pertença e, por 
conseguinte, é um investimento 
fundamental no futuro da União; insiste em 
que, se o orçamento disponível não for 
triplicado, não será possível tomar em 
consideração novas iniciativas, como já 
afirmado pelo Parlamento; recorda que o 
financiamento insuficiente do programa 
Erasmus + porá em perigo a sua 
capacidade para atingir os seus novos 
objetivos e para fazer face aos desafios de 
se tornar mais inclusivo e ecológico;

Or. en

Alteração 5
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que o programa Erasmus+ 
é um investimento estratégico, que apoia 
oportunidades de educação e formação em 
toda a Europa, contribui para aumentar a 
coesão social e para a criação de um 
sentimento europeu de pertença e, por 
conseguinte, é um investimento 
fundamental no futuro da União; insiste 
em que, se o orçamento disponível não for 
triplicado, não será possível tomar em 
consideração novas iniciativas, como já 
afirmado pelo Parlamento;

2. Recorda que o programa Erasmus + 
é um investimento estratégico no futuro da 
União, que apoia oportunidades de 
educação e formação, bem como 
intercâmbios de jovens em toda a Europa, 
e contribui para o reforço da coesão social 
e para a criação de um sentimento de 
pertença à Europa; considera que a 
promoção da inclusão e do aumento do 
número de participantes deve ser uma 
prioridade no próximo período de 
programação; insiste em que, se o 
orçamento disponível não for triplicado, 
como solicitado pelo Parlamento, não será 
possível tomar em consideração novas 
iniciativas indicadas pela Comissão na 
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proposta relativa ao programa Erasmus 
+;

Or. de

Alteração 6
Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que o programa Erasmus+ 
é um investimento estratégico, que apoia 
oportunidades de educação e formação em 
toda a Europa, contribui para aumentar a 
coesão social e para a criação de um 
sentimento europeu de pertença e, por 
conseguinte, é um investimento 
fundamental no futuro da União; insiste em 
que, se o orçamento disponível não for 
triplicado, não será possível tomar em 
consideração novas iniciativas, como já 
afirmado pelo Parlamento;

2. Recorda que o programa Erasmus+ 
é um investimento estratégico, que apoia 
oportunidades de educação e formação, 
bem como o desporto, especialmente para 
as pessoas com deficiência, em toda a 
Europa, contribui para aumentar a 
integração europeia, a coesão social e para 
a criação de um sentimento europeu de 
pertença e de redes transfronteiriças ao 
longo da vida e, por conseguinte, é um 
investimento fundamental no futuro da 
União; insiste em que, se o orçamento 
disponível não for triplicado, não será 
possível tomar em consideração novas 
iniciativas, como já afirmado pelo 
Parlamento;

Or. en

Alteração 7
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que o programa Erasmus+ 
é um investimento estratégico, que apoia 
oportunidades de educação e formação em 
toda a Europa, contribui para aumentar a 
coesão social e para a criação de um 
sentimento europeu de pertença e, por 

2. Recorda que o programa Erasmus + 
é um dos programas mais simbólicos 
e bem sucedidos da União, com um 
investimento estratégico que apoia as 
oportunidades de educação e formação em 
toda a Europa e contribui para aumentar a 
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conseguinte, é um investimento 
fundamental no futuro da União; insiste 
em que, se o orçamento disponível não for 
triplicado, não será possível tomar em 
consideração novas iniciativas, como já 
afirmado pelo Parlamento;

coesão social, sendo, por conseguinte, 
fundamental para o futuro da União; 
insiste em que, se o orçamento disponível 
não for triplicado, não será possível tomar 
em consideração novas iniciativas, como já 
afirmado pelo Parlamento;

Or. en

Alteração 8
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais;

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais; 
recorda que o setor cultural e criativo é 
um dos mais atingidos pela pandemia de 
COVID-19 e solicita respostas e 
financiamento adequados;

Or. en

Alteração 9
Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais;

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo a fim de reduzir as 
perdas significativas do setor devido ao 
encerramento imprevisível de salas de 
espetáculo durante a pandemia de 
COVID-19 e para financiar plenamente os 
objetivos e as novas prioridades do 
programa, uma vez que estes setores 
necessitam de investimento adequado para 
promover a criação de emprego e de 
financiamento para complementar os 
regimes nacionais;

Or. en

Alteração 10
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais;

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais, 
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efetuando simultaneamente a sua 
transição ecológica;

Or. en

Alteração 11
Catherine Griset

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais;

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 
plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover uma criação de 
emprego fragilizada pela crise sanitária e 
de financiamento para complementar os 
regimes nacionais;

Or. fr

Alteração 12
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que a proposta do 
Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão; recorda que é necessário 
duplicar o orçamento deste programa 
relativamente ao quadro financeiro 

3. Lamenta vivamente que a proposta 
do Conselho relativa ao Programa Europa 
Criativa seja inferior à proposta inicial da 
Comissão e esteja longe das expectativas 
do Parlamento e dos setores culturais e 
criativos; solicita a duplicação do 
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plurianual 2014-2020 para que seja 
prestado um apoio específico aos setores 
cultural e criativo e para financiar 
plenamente os objetivos e as novas 
prioridades do programa, uma vez que 
estes setores necessitam de investimento 
adequado para promover a criação de 
emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais;

orçamento deste programa relativamente 
ao quadro financeiro plurianual 2014-2020 
para que seja prestado um apoio específico 
aos setores cultural e criativo e para 
financiar plenamente os objetivos e as 
novas prioridades do programa

Or. de

Alteração 13
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reitera o seu apoio à divulgação 
de informação imparcial sobre os 
assuntos europeus; manifesta, por 
conseguinte, o seu apoio às ações 
multimédia criadas pela Comissão com 
vista a reforçar a comunicação de 
informações sobre os assuntos europeus; 
solicita à Comissão que seja transparente 
na gestão dos fundos destinados a esta 
rubrica; destaca as conclusões do exame 
rápido de casos do Tribunal de Contas 
Europeu sobre a forma como a Comissão 
acompanha o apoio da União à 
Euronews; insta a Comissão a analisar 
essas conclusões e a responder sem 
demora ao pedido do Parlamento no 
sentido de obter mais pormenores sobre a 
forma como tenciona assegurar a máxima 
transparência nas suas relações com o 
canal, de modo a evitar uma situação em 
que a situação financeira do canal seja 
afetada pelo facto de o orçamento que lhe 
é atribuído ser colocado na reserva;

Or. en
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Alteração 14
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda que qualquer redução do 
financiamento a favor do programa do 
Corpo Europeu de Solidariedade face à 
proposta da Comissão afetará o grau de 
oportunidades que o programa poderá 
oferecer; insiste em que seja colocada a 
ênfase na afetação de recursos às 
atividades principais do programa;

4. Recorda que qualquer redução do 
financiamento a favor do programa do 
Corpo Europeu de Solidariedade face à 
proposta da Comissão afetará o grau de 
oportunidades que o programa poderá 
oferecer; considera que, especialmente em 
tempos de insegurança social e 
económica, é necessário proporcionar aos 
jovens oportunidades de participação na 
sociedade, de desenvolvimento pessoal e 
de aquisição de experiência profissional; 
insiste, por conseguinte, no 
financiamento adequado do programa;

Or. de

Alteração 15
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insiste em que a inclusão do 
anterior programa «Europa para os 
Cidadãos» no novo programa «Direitos e 
Valores», ele próprio objeto de cortes 
consideráveis na proposta do Conselho, 
pode impedir que o orçamento consagrado 
ao «envolvimento e participação dos 
cidadãos» se mantenha ao nível já aceite 
pelo Parlamento.

5. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de a inclusão do anterior programa 
«Europa para os Cidadãos» no novo 
programa «Direitos e Valores», ele próprio 
objeto de cortes consideráveis na proposta 
do Conselho, poder conduzir a uma 
diminuição significativa do orçamento 
consagrado ao «envolvimento e 
participação dos cidadãos»; insiste em que, 
pelo menos, 500 milhões de EUR sejam 
consagrados ao «envolvimento e 
participação dos cidadãos» no âmbito do 
próximo QFP;

Or. de
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Alteração 16
François-Xavier Bellamy, Željana Zovko, Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Regista que, desde 2010, as 
relações entre a Comissão e a Euronews 
foram objeto de sucessivos acordos-
quadro de parceria (AQP), executados 
através de programas de ação anuais; 
salienta que o atual AQP foi assinado em 
2017 com uma duração de quatro anos e 
que, de acordo com a auditoria de 
desempenho independente efetuada em 
2016, "a Euronews está a fornecer 
informações independentes e de boa 
qualidade sobre os assuntos da UE"[1]; 
convida a Comissão a publicar os 
documentos mais recentes à sua 
disposição para estabelecer uma total 
transparência; considera essencial, à luz 
do recente exame rápido do Tribunal de 
Contas Europeu, explorar formas de 
melhorar ainda mais a rubrica relativa às 
Ações Multimédia em termos de eficiência 
e responsabilização;
[1] «Performance Audit of Actions Funed 
in Euronews - relatório final», Moore 
Stephens, 28 de junho de 2016, p. 8.

Or. en

Alteração 17
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, Bernard Guetta

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Reafirma o seu apoio às «Ações 
multimédia» criadas pela Comissão, que 



AM\1211637PT.docx 13/15 PE655.906v01-00

PT

contribuem para melhorar a visibilidade e 
a cobertura mediática dos assuntos 
europeus no continente e não só; insta a 
Comissão a ser mais transparente na 
gestão dos fundos destinados a esta 
rubrica e, neste contexto, insta a 
Comissão a clarificar rapidamente as 
modalidades do seu financiamento à 
Euronews, que fornece aos europeus 
informações reconhecidas no processo 
rápido do Tribunal de Contas como 
independentes e de elevada qualidade, de 
modo a não perturbar a situação 
financeira do canal nem comprometer os 
empregos dos seus trabalhadores;

Or. en

Alteração 18
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a contribuir para 
uma maior transparência na atribuição 
dos fundos no âmbito das várias vertentes 
e subprogramas dos programas Erasmus 
+, Europa Criativa e Corpo Europeu de 
Solidariedade através da criação de novas 
rubricas orçamentais; reitera igualmente 
o seu apelo à Comissão para que aumente 
a transparência na utilização do 
orçamento consagrado a atividades 
multimédia, nomeadamente através da 
criação de uma série de novas rubricas 
orçamentais relacionadas com as ações;

Or. de

Alteração 19
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
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N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que melhore as suas atividades de 
comunicação externa e de sensibilização; 
considera, neste contexto, que é 
necessário diversificar mais as atividades 
apoiadas no âmbito da rubrica 
orçamental consagrada a ações 
multimédia e recorrer a parceiros de 
cooperação novos ou diferentes, a fim de 
facultar aos cidadãos informações 
independentes e completas sobre os 
assuntos da União; lamenta 
profundamente que a Comissão ainda não 
tenha respondido ao pedido do 
Parlamento no sentido de uma revisão 
exaustiva da rubrica orçamental 
destinada a ações multimédia, 
nomeadamente no que se refere ao 
contrato-quadro com a Euronews; insta, 
por conseguinte, a Comissão a eliminar 
progressivamente a cooperação com a 
Euronews e a investir numa nova 
combinação de instrumentos de 
informação;

Or. de

Alteração 20
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Recorda que a diversidade da 
paisagem cultural da Europa tem vindo a 
ser gravemente afetada devido às medidas 
destinadas a conter a pandemia de 
COVID-19 e que, sem investimentos e 
ajudas públicas, está em risco a própria 
existência de muitas empresas e 
organizações culturais e criativas; 
salienta que a pandemia de COVID-19 
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revelou insuficiências importantes nos 
nossos sistemas de ensino e que é 
necessário um plano de investimento 
coordenado para melhorar esses sistemas; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
prestar especial atenção aos setores 
culturais e criativos e ao setor da 
educação no quadro do programa 
europeu para a recuperação e a apoiá-los 
com, pelo menos, 5 % dos fundos 
destinados ao programa de recuperação;
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