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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. regretă faptul că, deși Comisia consideră că investițiile în oameni reprezintă o prioritate 
globală a politicilor Uniunii1, pentru subrubrica „Investiții în oameni” se alocă mai puțin 
de 11 % din bugetul UE pentru cadrul financiar multianual 2021-2027 (CFM); solicită 
susținerea priorităților prin angajamente de finanțare;

2. subliniază popularitatea durabilă și valoarea adăugată pentru cetățenii UE a programului 
Erasmus +, care se numără printre cele mai de succes programe realizate în cadrul 
bugetului UE; reamintește că, pentru perioada de programare 2014-2020, Erasmus + nu a 
reușit în mod sistematic să finanțeze proiecte de înaltă calitate din cauza penuriei de 
mijloace financiare; susține, ca o ambiție pe termen lung, obiectivul creșterii de zece ori a 
bugetului acestui program;

3. reiterează poziția Parlamentului, formulată în Rezoluția sa din 30 mai 2018 privind CFM 
și resursele proprii2, că își va baza calculele privind cifrele CFM pe prețuri constante, 
ținând seama de retragerea Regatului Unit; insistă așadar asupra faptului ca următorul 
program Erasmus să aibă un buget de cel puțin 41,1 miliarde EUR în următorul CFM 
(triplare în termeni reali în raport cu CFM 2014-2020) și reamintește că chiar și acest nivel 
de creștere este cu mult inferior aspirațiilor exprimate de Președintele Comisiei, de unele 
state membre și de societatea civilă; este profund dezamăgit de creșterea prezentată în 
propunerea privind CFM și în prezentarea acesteia, care o face să pară mai mare decât este 
în termeni relativi și îngreunează realizarea de comparații transparente;

4. subliniază valoarea programelor culturale și de cetățenie și cere ca cheltuielile pentru 
aceste programe să fie împărțite pe parcursul următorului CFM, în special având în vedere 
subfinanțarea cronică evidențiată în actualul CFM și importanța sprijinirii educației civice; 
insistă asupra dublării finanțării disponibile în cadrul programului „Europa creativă” 
(2,806 miliarde EUR în prețuri constante pentru perioada 2021-2027), pe lângă 
cheltuielile globale transversale pentru programele culturale de cel puțin 1 % în 
următoarea perioadă de programare; consideră că industriile culturale și creative ar trebui 
să reprezinte o prioritate transversală a programelor UE; cere ca pentru componenta 
„Europa pentru cetățeni” a Fondului pentru justiție, drepturi și valori să se aloce un buget 
de cel puțin un euro pentru fiecare cetățean; 

5. reamintește că libertatea de exprimare și pluralismul mass-media reprezintă valori 
fundamentale ale Uniunii și reiterează importanța eforturilor de îmbunătățire a educației în 
domeniul mass-media, a alfabetizării digitale, a igienei cibernetice și a comportamentului 
online sigur; consideră că încurajarea oamenilor să se implice în mod critic și onest în 
activitatea UE necesită educație în domeniul mass-media și educație civică, care 
favorizează, de asemenea, dobândirea de competențe transferabile; salută faptul că noua 
propunere privind programul „Europa creativă” prevede sprijinirea pluralismului și 
libertății mass-mediei și a educației în domeniul mass-mediei în cadrul componentei trans-
sectoriale, ceea ce ar trebui să permită extinderea proiectelor pilot și a acțiunilor 

                                               
1 Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, iunie 2017.
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.
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pregătitoare care au dovedit deja că au succes; ia act, de asemenea, de activitatea 
excelentă desfășurată de centrele pentru un internet mai sigur, sprijinite în prezent prin 
componenta pentru rețeaua transeuropeană în domeniul telecomunicațiilor din cadrul 
Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru a promova un comportament online 
sigur în rândul copiilor; insistă ca sistemul să continue în cadrul următorului CFM și ca 
nivelul actual de finanțare, de aproximativ 12 de milioane EUR pe an, să fie cel puțin 
corelat în termeni relativi;

6. sprijină majorarea finanțării disponibile pentru competențele digitale în cadrul următoarei 
generații de programe din CFM, în special FSE + (competențe digitale de bază) și Digital 
Europe (competențe digitale avansate); insistă asupra necesității de a elabora o abordare 
strategică coordonată a competențelor digitale și de a maximiza eficacitatea finanțării 
pentru dezvoltarea competențelor digitale în cadrul programelor;

7. consideră că un obiectiv-cheie al următorului CFM ar trebui să fie restabilirea încrederii 
populației în proiectul european; subliniază că implicarea cu simț critic și cu onestitate a 
cetățenilor în activitatea UE necesită o acoperire clară, dinamică și de înaltă calitate a 
afacerilor europene în mass-media independentă; subliniază rolul liniei bugetare „Acțiuni 
multimedia” în sprijinirea unei comunicări clare cu privire la UE și în asigurarea unei 
combinații adecvate de canale media, inclusiv radio, televiziune și online; reamintește, în 
această privință, cererea sa adresată Comisiei de a efectua o revizuire completă, care să fie 
prezentată Parlamentului, cu privire la toate activitățile din cadrul liniei „Acțiuni 
multimedia” în actualul CFM, pentru a se asigura că acestea și-au îndeplinit obiectivele 
principale și că următorul CFM asigură un echilibru financiar adecvat între acțiuni; 
reiterează, de asemenea, că reducerile de la linia bugetară în CFM 2014-2020 au afectat 
grav eficacitatea ajutorului acordat pentru diferite canale, ceea ce înseamnă, în special, că 
nu a fost pus în aplicare niciun mecanism de finanțare pe termen lung pentru a sprijini 
activitatea excelentă a rețelei de radio paneuropene Euranet Plus; insistă ca finanțarea de 
la linia bugetară „Acțiuni multimedia” să fie consolidată în CFM 2021-2027; 

8. subliniază importanța activităților de comunicare instituțională ale Comisiei în a contribui 
la implicarea cetățenilor în afacerile europene și în a promova angajamentul în cunoștință 
de cauză al cetățenilor față de proiectul european; subliniază că aceste activități necesită o 
strategie de comunicare mai bine coordonată, cu o ofertă precisă, inclusiv eforturi mai 
mari de a crea un adevărat multilingvism; 

9. consideră că încrederea cetățenilor în proiectul european trebuie să fie revigorată, iar 
cunoștințele despre procesul integrării europene și informațiile cu privire la cultura și 
valorile europene trebuie diseminate în rândul unei audiențe cât mai largi; solicită, prin 
urmare, ca în viitorul CFM să fie prevăzută o acțiune specifică, eventual sub forma unui 
premiu pentru proiecte care implică publicul în procesul de integrare europeană și 
generează o reflecție colectivă la nivelul cetățenilor cu privire la viitorul Europei;

10. este sceptic dacă o creștere minimă a Fondului social european este suficientă pentru 
atingerea obiectivelor sociale și de ocupare a forței de muncă pe care le urmărește, în 
special în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor și integrarea 
migranților;

11. insistă asupra unei flexibilități adecvate în cadrul bugetului UE și al programelor CFM, 
astfel încât să se adapteze la noile priorități de politică și la evoluțiile externe; solicită, în 
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această privință, ca CFM și toate programele să conțină o clauză de evaluare și de 
revizuire intermediară, obligatorie și semnificativă, pentru a permite redirijarea 
cheltuielilor și a priorităților politice, după caz; reamintește că stabilirea priorităților în 
materie de politici intră în domeniul de competență exclusiv al legiuitorului și că, prin 
urmare, flexibilitatea atât de necesară trebuie să fie însoțită de supraveghere parlamentară, 
ceea ce înseamnă că actele de punere în aplicare se pot utiliza numai pentru punerea în 
aplicare și niciodată pentru alegeri politice;

12. salută eforturile Comisiei de a structura și de a prezenta noul CFM într-o manieră mai 
transparentă și mai lizibilă; salută plasarea programelor în domeniul educației, culturii și 
cetățeniei împreună în cadrul unui singur titlu;

13. insistă asupra faptului că sinergiile dintre programe trebuie să fie întotdeauna înțelese ca 
un mijloc de a spori eficiența și de simplificare și că nu înseamnă o carte albă pentru 
Comisie de a redistribui fonduri de la un program la altul sau de a face reduceri bugetare; 
salută mesajul politic global al Comisiei cu privire la sinergii, dar consideră că, date fiind 
dispozițiile redactate în prezent în cadrul programelor aferente CFM, este imposibil pentru 
legiuitor să înțeleagă modul în care aceste sinergii urmează să fie realizate și pentru 
beneficiarii programului să înțeleagă ce ar putea însemna aceste sinergii pentru ei; insistă 
asupra unor mecanisme mai specifice și mai transparente, stabilite în mod clar în temeiul 
juridic, pentru realizarea sinergiilor; 

14. subliniază că bugetul UE trebuie să aducă o valoare adăugată europeană demonstrabilă, 
astfel încât să se asigure o utilizare eficace și adecvată a finanțării UE; solicită extinderea 
în continuare a principiului, introdus de ultimul CFM, conform căruia proiectele sunt 
eligibile pentru finanțare din partea UE doar dacă valoarea lor adăugată europeană este 
justificată în mod corespunzător în cererea de finanțare a proiectului; consideră că 
accentul pus pe valoarea adăugată europeană necesită un set adecvat de indicatori 
cantitativi și calitativi specifici și măsurabili; subliniază, în ceea ce privește inițiativele din 
domeniul educației și al culturii, că beneficiile netangibile, cum ar fi impactul social 
obținut de astfel de inițiative, sunt la fel de importante ca și cele materiale; insistă asupra 
faptului că programele care finanțează proiecte din domeniul educației și culturii, cum ar 
fi FSE + și fondurile structurale, necesită indicatori adecvați pentru a măsura eficacitatea, 
pentru a contribui la evaluarea la jumătatea perioadei și, în cele din urmă, pentru a aduce 
informații pentru următoarea generație de programe;

15. reamintește că implementarea programelor a fost inițial lentă în actualul CFM, sporind 
probabilitatea propagării obligațiilor de plată în următorul CFM și necesitatea ca acestea 
să fie decontate în cadrul noilor plafoane de plată; subliniază necesitatea de a evita 
repetarea crizei de plăți care a avut loc la sfârșitul CFM 2007-2013, deoarece beneficiarii 
programelor pentru educație și cultură sunt adesea persoane fizice și organizații mici care 
își permit cu greu să suporte întârzieri la plăți; atrage atenția asupra faptului că întârzierile 
la plăți subminează grav beneficiile programului și, în cele din urmă, erodează încrederea 
în proiectul european;

16. se angajează să își dea acordul pentru ca Consiliul să aprobe Regulamentul privind CFM 
doar ca acord global, care să includă o propunere credibilă de reformă a sistemului de 
resurse proprii.
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