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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. 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;

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;

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;

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;

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.


