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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση στη νέα γενιά 
της Ευρώπης, την κοινωνική συνοχή και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης· 
επαναβεβαιώνει ότι η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Erasmus+ έχει ζωτική σημασία και αποτελεί μεγάλη προσδοκία των πολιτών, όπως 
αποδεικνύει ο όγκος των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες υπερβαίνουν κατά 
πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί επαρκώς η 
χρηματοδότηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε όλα τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού για το Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και προτίθεται να υπερασπιστεί την αύξηση αυτή·

2. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», οι οποίες υπονομεύουν τον ρόλο του στην υποστήριξη του 
πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ένωσης και, ως εκ τούτου, στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης· εμμένει στην άποψη ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση· ζητεί, κατά συνέπεια, αντιτιθέμενο στις 
περικοπές, να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση του δημιουργικού και του 
πολιτιστικού τομέα· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διπλασιασμό 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στο επόμενο ΠΔΠ και 
προτίθεται να υπερασπιστεί την αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων πολιτιστικής 
τηλεόρασης υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη μέσω του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη»· 

3. σημειώνει ότι  η διοργανική συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης έχει τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός για 
τη λειτουργία του προγράμματος·

4. τονίζει την αξία που έχει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την ενίσχυση 
της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση και την τόνωση του αισθήματος 
του πολίτη· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για τις περικοπές που προτείνει το 
Συμβούλιο στον προϋπολογισμό· ζητεί την επαναφορά και την ενίσχυση των σχετικών 
κονδυλίων του προϋπολογισμού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά και η δημοκρατική συμμετοχή· τονίζει ότι το επόμενο πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ 
για την περίοδο 2021-2027,  ωστόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες»·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την προσοχή που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 για την οικοδόμηση μιας συνεκτικής μακροπρόθεσμης 
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στρατηγικής για την προώθηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
Ευρώπη, και να διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια για τον σκοπό αυτό εντός του 2020 και 
μετέπειτα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω των σχετικών 
προγραμμάτων του ΠΔΠ·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έργα και οι υποδομές που 
σχετίζονται με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα 
προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης, συγκεκριμένα στα ΕΔΕΤ, το ΕΤΣΕ και το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να προωθήσει συνεκτικές 
συνέργειες σε όλα τα προγράμματα της Ένωσης – όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», 
ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Erasmus+, το EaSI, το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» και το COSME, το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ – προκειμένου να 
ενισχυθεί η στήριξη έργων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού, καθώς και στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· εμμένει στην 
άποψη ότι οι συνέργειες δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως επιδοκιμασία, από την 
πλευρά του Κοινοβουλίου, ενδεχόμενων ανακατανομών ή περικοπών του 
προϋπολογισμού·

7. ζητεί πιεστικά να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί το σχέδιο προϋπολογισμού της 
Επιτροπής για το 2020 για τις ενέργειες πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού του δικτύου Euranet+ στο πλαίσιο του κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες πολυμέσων·

8. είναι θορυβημένο από τα συμπεράσματα της συνοπτικής περιπτωσιολογικής 
επισκόπησης  του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Euronews, όπου 
αναφέρεται ότι στον δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται πλέον αναφορά στο γεγονός 
ότι το Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη συνεργασία της με το Euronews.


