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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 programul Erasmus + este o investiție strategică în tânăra generație din 
Europa, în coeziunea socială și în construirea unui sentiment european de apartenență; 
reafirmă că o creștere substanțială a bugetului pentru programul Erasmus + este 
esențială și foarte așteptată de către cetățeni, după cum o demonstrează volumul de 
cereri primite, care depășește cu mult fondurile disponibile; solicită, prin urmare, o 
majorare adecvată a finanțării pentru proiectul de buget pentru 2020 în cadrul tuturor 
liniilor bugetare Erasmus +; reiterează sprijinul Parlamentului pentru triplarea bugetului 
programului Erasmus + în următorul cadru financiar multianual (CFM) și intenția sa de 
a sprijini această creștere;

2. deplânge reducerile propuse de Consiliu pentru programul „Europa creativă”, care îi 
subminează acestuia rolul în sprijinirea sectoarelor culturale și creative ale Uniunii ce 
promovează un sentiment european de apartenență, coeziune socială, locuri de muncă și 
creștere economică; insistă asupra faptului că nivelurile de finanțare ar trebui să 
corespundă ambițiilor programului și reamintește că acesta a fost subfinanțat în mod 
cronic; prin urmare, ca opoziție la reduceri, solicită ca liniile bugetare care corespund 
programului „Europa creativă” să fie restabilite și consolidate pentru a stimula eforturile 
de consolidare a sectoarelor culturale și creative; reiterează sprijinul Parlamentului 
pentru dublarea bugetului programului „Europa creativă” în următorul CFM și intenția 
sa de a sprijini această creștere; invită Comisia să sprijine în continuare oferta 
multilingvă de programe europene de difuzare a programelor de televiziune de calitate 
în Europa prin intermediul programului „Europa creativă”; 

3. ia act de faptul că acordul interinstituțional privind finanțarea Corpului european de 
solidaritate a fost respectat și a fost alocat un buget adecvat pentru funcționarea 
programului;

4. subliniază valoarea programului „Europa pentru cetățeni” în îmbunătățirea înțelegerii 
cetățenilor cu privire la Uniune și în stimularea unui sentiment al cetățeniei; regretă, 
prin urmare, reducerile bugetare propuse de Consiliu; solicită reinstituirea și 
consolidarea liniilor bugetare aferente, pentru a încuraja angajamentul civic și 
participarea democratică; subliniază că programul „Europa pentru cetățeni” necesită o 
finanțare adecvată în următorul CFM pentru perioada 2021-2027, chiar dacă aceasta va 
avea loc în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”;

5. invită Comisia să utilizeze atenția generată de Anul European al Patrimoniului Cultural 
(EYCH) 2018 pentru a elabora o strategie coerentă pe termen lung privind promovarea 
și protejarea patrimoniului cultural în Europa și să aloce fondurile necesare în acest scop 
în 2020 și în anii următori; solicită, în acest sens, ca fondurile dedicate să fie puse la 
dispoziție prin intermediul programelor relevante din cadrul CFM;

6. salută faptul că proiectele și infrastructura din domeniul culturii și al educației sunt 
sprijinite într-o serie de programe și instrumente ale Uniunii, în special fondurile ESI, 
FEIS și Orizont 2020; solicită din nou Comisiei să promoveze sinergii coerente între 
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programele Uniunii, cum ar fi Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, Erasmus +, EaSI, Europa creativă și COSME, FEIS și fondurile ESI, pentru a 
consolida sprijinul acordat proiectelor din domeniile educației, tineretului și sportului, 
precum și celor din sectoarele culturale și creative; insistă asupra faptului că sinergiile 
nu ar trebui interpretate ca o aprobare de către Parlament a oricăror redistribuiri sau 
reduceri bugetare;

7. îndeamnă să se mențină și să se garanteze proiectul de buget 2020 al Comisiei pentru 
acțiuni multimedia, inclusiv bugetul rețelei Euranet +, în cadrul liniei bugetare a 
acțiunilor multimedia;

8. este alarmat de concluziile studiului de caz rapid al Curții de Conturi Europene privind 
Euronews, în care se afirmă că în Regulamentul financiar nu mai există nicio referire la 
faptul că Euronews urmărește un interes general al Uniunii; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să pună capăt cooperării sale cu Euronews.


