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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. potwierdza znaczenie programów w dziedzinie edukacji i kultury oraz potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego finansowania, aby programy te mogły realizować swoje 
bardziej ambitne cele oraz aby umożliwić większej liczbie osób korzystanie z nich, 
zwłaszcza osób o mniejszych szansach; uważa, że programy kulturalne, edukacyjne 
i kreatywne mogą przyczynić się do realizacji celu UE, jakim jest stawienie czoła 
globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu; 

2. przypomina, że Erasmus + jest wiodącym programem na rzecz promowania mobilności 
edukacyjnej wśród osób w każdym wieku, a popyt znacznie przewyższa dostępne 
środki finansowe; w związku z tym ponownie podkreśla, że budżet na 2021 r. musi być 
zgodny z zapotrzebowaniem na potrojenie budżetu programu Erasmus + w ramach 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027; podkreśla, że budżet na 
2021 r. musi być znacznie wyższy niż budżet na rok 2020 i że następnie należy 
w sposób liniowy i stopniowy zwiększać przydziały roczne, aby rozszerzyć dostęp od 
pierwszego roku i uniknąć nieproporcjonalnych wzrostów i wyzwań związanych 
z absorpcją w końcowych latach WRF na lata 2021–2027;

3. podkreśla znaczenie programu Kreatywna Europa we wspieraniu sektora 
audiowizualnego, kreatywnego i sektora kultury UE; nalega, aby poziomy finansowania 
odpowiadały ambicjom programu oraz aby budżet na 2021 r. odpowiadał 
zapotrzebowaniu na podwojenie środków finansowych na program „Kreatywna 
Europa” w kolejnych WRF; 

4. nalega, aby budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na rok 2021 był zgodny 
z pierwotnym budżetem zawartym we wniosku Komisji dotyczącym WRF i umożliwiał 
finansowanie różnych komponentów programu w celu spełnienia licznych oczekiwań, 
jakie program wzbudził wśród młodych ludzi w całej Europie;

5. podkreśla znaczenie Europy dla Obywateli w zachęcaniu do rozwijania wspólnych 
wartości europejskich i udziału obywateli w całej Europie; potwierdza swoje 
zaangażowanie na rzecz odpowiedniego poziomu finansowania komponentu 
„Zaangażowanie i udział obywateli” w ramach nowego programu „Obywatele, 
Równość, Prawa i Wartości”.


