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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. reamintește că Erasmus+ rămâne un program foarte apreciat și extrem de popular care 

promovează mobilitatea în scop educațional în rândul tinerilor, fapt demonstrat de 

volumul de cereri primite, care depășește fondurile disponibile; regretă profund că 

proiectul de buget pe 2019 destinat programului Erasmus+ este cu mult sub așteptările 

Parlamentului, nedepășind nivelul de finanțare care a fost programat conform actualului 

CFM, inclusiv în ceea ce privește acordarea restului finanțării complementare 

disponibile pentru program, convenite în cadrul revizuirii CFM; solicită, prin urmare, o 

creștere cu 20 % a finanțării în proiectul de buget pe 2019 (PB 2019), pentru toate cele 

patru linii bugetare ale programului Erasmus+, pentru a răspunde nevoilor actuale, 

pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în legătură cu programul și pentru a oferi 

tinerilor europeni viitorul la care se așteaptă din partea UE; își reiterează, în acest sens, 

sprijinul pentru o triplare a finanțării Erasmus+ în următorul CFM, precum și intenția de 

a se lupta pentru această creștere; 

2. își reiterează preocuparea cu privire la modul în care a fost creat inițial Corpul european 

de solidaritate, fără un temei juridic și fără o linie bugetară de sine stătătoare; își 

exprimă, de asemenea, insatisfacția pentru faptul că decizia finală cu privire la sursele 

de finanțare pentru Corpul european de solidaritate - cu excepția dispoziției privind 

Erasmus+ - a fost lăsată pentru procedura bugetară anuală; confirmă că va urmări cu 

mare atenție scrisoarea rectificativă a Comisiei, pentru a se asigura că acordul din cadrul 

trilogului este întru totul respectat; 

3. subliniază contribuția importantă a programului „Europa creativă” la sprijinirea 

sectorului audiovizual și a celui cultural din UE și insistă asupra faptului că nivelurile de 

finanțare ar trebui să corespundă ambițiilor programului; constată, în ceea ce privește 

subprogramul MEDIA, că, pentru a finanța toate proiectele de înaltă calitate, bugetul ar 

trebui să fie majorat cu aproximativ 44 %; solicită, prin urmare, o creștere substanțială a 

finanțării, de 22 %, față de PB 2019, pentru a crește rata de reușită, a consolida sprijinul 

pentru rețelele europene de operatori de cinematografe și a include - și a finanța - 

Acțiunea pregătitoare pentru subtitrarea conținuturilor culturale - care este o acțiune 

reușită - fără a pune în pericol finanțarea acțiunilor de bază; reiterează că atât 

subprogramul „Cultura”, cât și componenta intersectorială rămân subfinanțate cronic și 

solicită o majorare a finanțării amândurora cu cel puțin 10 % în PB 2019; propune, în 

ceea ce privește subprogramul „Cultura”, o finanțare suplimentară de 3 milioane EUR 

în cadrul PB 2019 - pe lângă creșterea de 10 % - pentru a intensifica acțiunile de testare 

deja încununate de succes, dar în prezent limitate, legate de mobilitatea individuală a 

artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii, în pregătirea următorului program 

„Europa Creativă”; 

4. constată cu satisfacție că noua propunere de program „Europa Creativă” prevede, în 

cadrul componentei intersectoriale, măsuri de sprijinire a pluralismului și a libertății 

mass-mediei, precum și a alfabetizării mediatice; solicită să se asigure, între timp, 

consolidarea liniei bugetare care vizează conținutul digital, sectorul audiovizual și alte 
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sectoare media (09 02 05), pentru a susține eforturile de contracarare a știrilor false prin 

creșterea nivelului de alfabetizare mediatică și pentru a oferi un sprijin direct 

organizațiilor de monitorizare și promovare a libertății și pluralismului mass-mediei; 

5. salută includerea sprijinului acordat sectorului muzicii în cadrul noului program 

„Europa creativă”; ia act de faptul că acesta se bazează pe succesul inițiativei-pilot în 

cadrul Comisiei și al acțiunii pregătitoare „Music Moves Europe”, propusă de comisie; 

6. îndeamnă Comisia să efectueze o trecere în revistă completă – care să fie prezentată 

Parlamentului – a tuturor activităților din cadrul liniei „acțiuni multimedia”, pentru a se 

asigura că acestea își îndeplinesc obiectivele principale; solicită majorarea creditelor de 

angajament cu 4,2 milioane EUR în 2019 pentru a garanta continuitatea activităților 

importante ale Euranet Plus în perioada rămasă din CFM; reamintește că actuala 

existență fragilă a rețelei este neviabilă, fapt care face necesară o soluție pe termen lung; 

constată că obiectivul de finanțare a Euranet Plus începând din 2020 este de 8,4 

milioane EUR pe an; 

7. subliniază valoarea programului „Europa pentru cetățeni” pentru îmbunătățirea 

înțelegerii cetățenilor cu privire la UE și pentru stimularea unui sentiment al cetățeniei; 

solicită cu insistență să se anuleze planurile de reducere a finanțării alocate acestui 

program pentru a finanța inițiativa cetățenească europeană în forma sa revizuită; regretă 

faptul că propunerea legislativă referitoare la noua inițiativă cetățenească europeană nu 

a oferit detalii privind impactul bugetar asupra programului „Europa pentru cetățeni”, 

privând astfel autoritatea legislativă de informații esențiale; solicită, pe lângă restaurarea 

acestor fonduri în cadrul liniei bugetare, o majorare a finanțării cu 10 % în PB 2019 - pe 

baza cifrelor actuale ale programării CFM - pentru a oferi creșterea minimă necesară 

pentru acest program, care se confruntă cu o subutilizare persistentă și cu rate scăzute de 

succes ale proiectelor, ceea ce afectează așteptările solicitanților; 

8. reamintește că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană reprezintă o provocare 

serioasă pentru Școlile Europene, dată fiind în special mărimea secției de engleză (circa 

21 % dintre toți elevii) și predominanța limbii engleze ca a doua limbă (61 % dintre toți 

elevii din anul școlar 2016-2017); consideră că încă rămân de soluționat chestiuni 

importante de natură bugetară și educațională, legate de posibilitatea de a oferi o predare 

de calitate superioară a limbii engleze și continuarea recunoașterii bacalaureatului 

european în Regatul Unit, în ciuda dispozițiilor articolului 120 din proiectul de acord de 

retragere; îndeamnă Comisia și Consiliul superior să comunice Comisiei pentru cultură 

și educație planurile acestora pe termen lung de abordare a provocărilor reprezentate de 

Brexit; 

9. reamintește că proiectele din domeniul culturii și al educației beneficiază de sprijin din 

partea unei game variate de programe și instrumente ale Uniunii, în special a fondurilor 

ESI, a FEIS și a programului Orizont 2020; îndeamnă Comisia să îmbunătățească 

sinergiile între programe, pentru a asigura cheltuirea eficace a fondurilor; solicită 

Comisiei, în special, să exploateze la maximum sinergiile potențiale existente între 

diverse programe ale UE – precum Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei, Erasmus+, EaSI, Europa creativă și COSME, FEIS și fondurile ESI, pentru a 

sprijini mai multe proiecte în domeniul industriilor culturale și creative; 

10. subliniază potențialul pe care îl prezintă proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PPAP) 
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ca mijloc de testare a diferitelor acțiuni în domeniile de politică ale Uniunii, precum și 

introducerea unor noi inițiative inovatoare, care s-ar putea materializa în măsuri pe 

termen lung ale Uniunii; subliniază că o serie de PPAP propuse de comisie în actuala 

legislatură s-au dovedit extrem de reușite, deschizând calea pentru conceperea noii 

generații de programe în domeniul educației și culturii; regretă că evaluarea prealabilă a 

PPAP de către Comisie lasă comisiilor din Parlament care emit avize un termen foarte 

limitat pentru a se ocupa de ratinguri și comentarii; regretă, în plus, faptul că, în unele 

cazuri, ratingurile și observațiile furnizate de Comisie nu sunt pe deplin obiective și par 

să fi fost influențate de preferințe instituționale sau personale; reamintește că eșecul 

realizării PPAP în cadrul Comisiei nu poate fi un motiv pentru un nivel scăzut la 

evaluare; 

11. invită Comisia pentru bugete să revizuiască procedura de tratare și de decizie cu privire 

la proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, care, în prezent, nu este transparentă și nu 

oferă suficient spațiu comisiilor pentru aviz pentru a contribui la stabilirea priorităților 

politice ale PPAP în cadrul mandatelor lor respective de politică; solicită Comisiei 

pentru bugete să se angajeze mai activ, împreună cu comisiile pentru aviz, înainte de a 

vota pachetul PPAP și să ia în considerare modul în care ar putea conferi o 

responsabilitate mai mare acestor comisii – eventual prin intermediul unui pachet 

financiar fără caracter obligatoriu pentru fiecare comisie, pe baza priorităților și 

cheltuielilor anterioare ale Parlamentului în domeniul de politică relevant, printre alte 

criterii – pentru adoptarea propriilor PPAP prioritare; sugerează că o astfel de abordare 

ar putea contribui la formularea unui răspuns la criticile exprimate de Comisie cu privire 

la proliferarea propunerilor de PPAP în ultimii ani, prin promovarea unei metode mai 

bine orientate, bazate pe priorități, în cadrul comisiilor. 
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