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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że program Erasmus+ stanowi strategiczną inwestycją w młode pokolenie 
Europy oraz w jej spójność społeczną i w budowanie poczucia przynależności do 
Europy; potwierdza, że znaczny wzrost budżetu programu Erasmus+ ma decydujące 
znaczenie i jest bardzo oczekiwany przez obywateli, o czym świadczy liczba 
otrzymanych wniosków, znacznie przewyższająca dostępne środki finansowe; 
w związku z tym wzywa do odpowiedniego zwiększenia finansowania w projekcie 
budżetu na 2020 r. we wszystkich pozycjach budżetowych programu Erasmus+; 
przypomina, że Parlament popiera potrojenie budżetu programu Erasmus+ 
w następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) i zamierza bronić tego 
zwiększenia środków;

2. wyraża ubolewanie z powodu cięć zaproponowanych przez Radę w programie 
„Kreatywna Europa”, ponieważ osłabiają one jego rolę we wspieraniu sektora kultury 
i sektora kreatywnego w Unii, a tym samym we wzmacnianiu poczucia przynależności 
do Europy oraz w sprzyjaniu spójności społecznej, zatrudnieniu i wzrostowi 
gospodarczemu; podkreśla, że poziomy finansowania powinny odpowiadać ambicjom 
programu, i przypomina, że jest on stale niedofinansowany; w związku z tym 
sprzeciwia się cięciom oraz zwraca się o przywrócenie i wzmocnienie pozycji 
budżetowych dotyczących programu „Kreatywna Europa” w celu zwiększenia 
wysiłków na rzecz wzmocnienia sektora kreatywnego i sektora kultury; przypomina, że 
Parlament popiera podwojenie budżetu programu „Kreatywna Europa” w następnych 
WRF i zamierza bronić tego zwiększenia środków; wzywa Komisję do dalszego 
wspierania wielojęzycznej oferty europejskich kulturalnych programów telewizyjnych 
wysokiej jakości w całej Europie za pośrednictwem programu „Kreatywna Europa”; 

3. uznaje, że uszanowano porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie finansowania 
Europejskiego Korpusu Solidarności i przyznano odpowiedni budżet na 
funkcjonowanie programu;

4. podkreśla znaczenie programu „Europa dla Obywateli” dla poprawy zrozumienia Unii 
przez obywateli oraz dla propagowania poczucia obywatelstwa; w związku z tym 
ubolewa nad cięciami budżetowymi zaproponowanymi przez Radę; zwraca się 
o przywrócenie i wzmocnienie powiązanych pozycji budżetowych w celu zachęcania do 
zaangażowania obywatelskiego i uczestnictwa w życiu demokratycznym; podkreśla, że 
następny program „Europa dla Obywateli” wymaga odpowiedniego finansowania 
w następnych WRF obejmujących lata 2021–2027, choć wpisuje się on w ramy 
programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”;

5. wzywa Komisję, aby wykorzystała zainteresowanie wywołane Europejskim Rokiem 
Dziedzictwa Kulturowego 2018, aby stworzyć spójną długofalową strategię 
promowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie oraz przeznaczyć na ten cel 
niezbędne środki w 2020 r. i w kolejnych latach; w związku z tym wzywa do 
udostępnienia specjalnych funduszy w ramach odpowiednich programów WRF;
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6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty i infrastruktura w zakresie kultury 
i kształcenia są wspierane w licznych unijnych programach i instrumentach, 
w szczególności w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych, 
Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i w programie „Horyzont 
2020”; ponownie wzywa Komisję do wspierania spójnych synergii między programami 
unijnymi – takimi jak „Horyzont 2020”, instrument „Łącząc Europę”, Erasmus+, EaSI, 
„Kreatywna Europa” oraz COSME, EFIS i europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne – w celu zwiększenia wsparcia dla projektów w dziedzinie edukacji, 
młodzieży i sportu, a także w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; podkreśla, że 
synergii nie należy interpretować jako zatwierdzenia przez Parlament jakichkolwiek 
przesunięć lub cięć budżetowych;

7. apeluje o utrzymanie i zabezpieczenie projektu budżetu Komisji na 2020 r. 
w odniesieniu do działań multimedialnych, w tym budżetu sieci Euranet+ w ramach 
pozycji budżetowej dotyczącej działań multimedialnych;

8. wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że po przeprowadzeniu przeglądu punktowego 
w trybie pilnym w sprawie Euronews Europejski Trybunał Obrachunkowy doszedł do 
wniosku, że w rozporządzeniu finansowym nie ma już odniesienia do faktu, że 
Euronews działa w ogólnym interesie Unii; w związku z tym wzywa Komisję do 
zakończenia współpracy z Euronews.


