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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. recunoaște faptul că angajamentele restante (reste à liquider - RAL) reprezintă un produs 

secundar inevitabil al programării multianuale și al creditelor diferențiate, precum și al 

unei rigidități excesive a cadrului financiar multianual (CFM), care nu permite realocările 

între rubrici și care dispune de marje de flexibilitate restrânse; ia act de faptul că nivelul 

atins de angajamentele restante la finalul perioadei de aplicare a cadrului financiar 2007-

2013 a fost mult mai ridicat decât se preconizase și subliniază faptul că actualele 

discrepanțe dintre angajamente și plăți vor face, în mod inevitabil, mai dificilă punerea în 

aplicare a programelor aflate în curs de desfășurare, iar această problemă trebuie abordată 

la nivel structural, și nu prin recurgerea în fiecare an la proiecte de bugete rectificative; 

2. observă că revizuirea CFM reprezintă un punct-cheie în gestionarea cheltuielilor Uniunii, 

garantând faptul că programele de investiții ale UE sunt în continuare eficiente; insistă 

asupra unei simplificări profunde a formularelor și criteriilor de candidatură și a cerințelor 

privind raportarea și rambursarea, în special în ceea ce privește proiectele la scară mică, 

atât în cadrul Erasmus+, cât și în cadrul programelor Europa Creativă și Europa pentru 

cetățeni; 

3. observă că revizuirea CFM la jumătatea perioadei și rapoartele privind punerea în aplicare 

a programelor UE ar trebui înțelese ca două componente interconectate ale aceluiași 

proces; prin urmare, solicită instituțiilor să revizuiască funcționarea acestui proces, în 

cazul în care există cerințe care constituie un obstacol în calea realizării obiectivelor 

politice și strategice ale UE, în special în ceea ce privește descentralizarea alocării de 

fonduri în cadrul secțiunii programului Erasmus + dedicate tineretului; 

4. solicită să se continue punerea în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor (YEI), care a fost instituită în urma unei propuneri a Consiliului European 

din 7-8 februarie 2013, pentru a răspunde problemei persistente a ratelor ridicate ale 

șomajului în rândul tinerilor, după realizarea, în prealabil, a unei evaluări complete a 

performanței acesteia, pe care Comisia s-a angajat să o prezinte în prima jumătate a anului 

2016, și solicită să se propună ajustările necesare pentru a soluționa impedimentele 

existente legate de punerea sa în aplicare până la finalul actualului cadru financiar; 

5. reafirmă sprijinul său pentru crearea unui Fond european pentru investiții strategice 

(FEIS); subliniază necesitatea de a spori accentul pus pe investițiile în domeniul educației, 

formării și al industriilor culturale și creative în cadrul FEIS; subliniază, de asemenea, 

necesitatea de a reduce la minimum impactul reducerilor bugetare aplicate programelor 

Orizont 2020 și Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), pentru a le permite 

acestora să își îndeplinească obiectivele stabilite și pentru a exploata pe deplin 

adiționalitatea și sinergiile potențiale dintre aceste trei instrumente, cu scopul de a restabili 

o creștere durabilă în Europa, bazată pe inovare și pe locuri de muncă de calitate; 

6. își exprimă preocuparea cu privire la demararea mai lentă decât s-a preconizat a unor noi 

programe aferente perioadei de aplicare a CFM 2014-2020, din cauza aprobării cu 

întârziere a temeiurilor juridice și a programelor operaționale, precum și a deficitelor de 
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credite de plată în 2014; constată că, în ciuda accelerării proceselor în cursul anului 2014, 

problema contractelor nefinalizate și a facturilor neplătite persistă și dobândește un 

caracter structural; subliniază, în acest sens, responsabilitățile statelor membre, care au 

obligația să respecte deciziile pe care le-au adoptat în calitate de autorități bugetare, 

împreună cu Parlamentul European, în special în ceea ce privește creditele de plată; este 

preocupat de situația unor programe importante care doresc să investească în educație, în 

competențe și în industriile culturale și creative ale UE, și care investesc în capitalul uman 

– precum Erasmus+, Europa Creativă și Europa pentru cetățeni – și care vor trebui, în 

viitor, să atingă „viteza de croazieră”; salută lansarea, deși cu întârziere, a Mecanismului 

de garantare a programului Europa Creativă, un instrument important de finanțare pentru 

IMM-urile și organizațiile active în sectoarele culturale și creative; relevă faptul că aceste 

experiențe acumulate în cadrul procesului de punere în aplicare a acestor programe ar 

trebui să fie supuse unei analize în cadrul viitorului CFM; 

7. consideră că programul Erasmus+ ar atinge viteza de croazieră doar dacă va integra un 

număr tot mai mare de proiecte mai mici, care să permită o difuzare mai extinsă a 

programului în școli sau în rândurile tineretului, o consolidare a mobilității în cadrul 

învățământului profesional și tehnic (VET) și, prin urmare, o eficiență sporită în atingerea 

obiectivelor sale educative, sociale și umanitare; salută, prin urmare, toate eforturile 

depuse de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) și de 

agențiile naționale pentru a îmbunătăți nu numai propria transparență financiară, ci și 

procedurile de simplificare pentru coordonatorii de proiect; 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că resursele înscrise la rubrica 3 din actualul 

CFM („Securitate și cetățenie”) sunt practic inexistente și solicită ca la următoarea 

reuniune acestei rubrici să îi fie conferite resursele necesare, garantând o flexibilitate 

suficientă pentru a putea face față provocărilor importante cu care se confruntă UE în 

acest domeniu; 

9. recomandă Comisiei să acorde o atenție deosebită punerii în aplicare a Mecanismului 

financiar de garantare a programului Europa Creativă, care înregistrează mai multe luni de 

întârziere; este preocupat de faptul că ONG-urile și asociațiile mici din sectorul cultural nu 

vor fi eligibile pentru acest instrument, la care vor putea participa doar IMM-urile 

culturale și creative; recomandă o analiză amănunțită a experiențelor acumulate pe 

parcursul întregului proces, pentru a verifica pertinența și sustenabilitatea acestui 

instrument, menit să completeze Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii (COSME); 

10. îndeamnă Comisia și Consiliul să își revizuiască poziția în privința programului „Europa 

pentru cetățeni”, unicul program care îi implică pe toți cetățenii în mod direct, și să îi 

aloce acestuia un buget suplimentar substanțial, care să permită o mai bună punere în 

aplicare a obiectivelor programului și să împiedice apariția ulterioară a frustrărilor în 

rândul participanților la procedurile de ofertare; regretă faptul că, după ce a fost supus 

unei reduceri bugetare care depășește orice așteptări, programul poate accepta doar un 

procent extrem de scăzut de proiecte, o situație care nu este sustenabilă și justificabilă în 

fața cetățenilor UE, cu atât mai mult în actuala situație socială și umanitară din UE; 

11. subliniază, în contextul actualei crize a migrației pe care o traversează UE, că Declarația 
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de la Paris semnată de 28 de miniștri ai educației la 17 martie 2015 1 a pus în evidență 

importanța dialogului intercultural și a eforturilor depuse în comun de către statele 

membre pentru a preveni și a elimina marginalizarea, intoleranța, rasismul și radicalizarea, 

precum și pentru a păstra un cadru al oportunităților egale pentru toți; subliniază că 

programele europene existente în domeniul culturii, educației, tineretului și sportului sunt 

caracterizate de adiționalitatea și sinergiile potențiale în raport cu politicile de integrare a 

migranților și a refugiaților și, prin urmare, atrage atenția instituțiilor asupra necesității de 

a răspunde la criza migrației prin furnizarea de resurse suplimentare atât programelor cu 

gestiune directă, cât și fondurilor structurale, precum și în cadrul unor linii bugetare 

dedicate; 

12. subliniază faptul că criza refugiaților cu care se confruntă Uniunea Europeană este un 

fenomen de lungă durată, care, prin urmare, va necesita mijloace financiare specifice, 

adecvate și durabile, în scopul de a ajuta statele membre să răspundă nevoilor refugiaților, 

în special în domeniul educației și al integrării culturale; 

13. constată că discrepanța dintre programarea pe șapte ani a CFM și programarea pe zece ani 

a priorităților politice și strategice ale UE ar putea afecta negativ consecvența evaluării 

rezultatelor obținute prin programele Uniunii; prin urmare, solicită instituțiilor să ia în 

considerare o modificare a perioadei de programare a CFM pentru a coincide cu mandatul 

electoral, permițând o programare pe termen lung; 

14. subliniază diferența dintre procesul de „evaluare” și cel de „revizuire” a CFM, deoarece 

prin cel de-al doilea proces ar trebui să fie posibil să se efectueze modificări substanțiale 

ale rubricilor, astfel încât să se garanteze legitimitatea democratică a planificării financiare 

multianuale a UE; prin urmare, sprijină ferm activitatea grupului interinstituțional la nivel 

înalt privind resursele proprii, ca o soluție structurală la unele dintre problemele inerente 

în planificarea multianuală a bugetului UE. 

                                                 
1 Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin 

educație (Declarația de la Paris) adoptată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor educației din Uniunea 

Europeană, din 17 martie 2015. 
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