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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei speciale privind provocările politice şi 
resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie care urmează a fi adoptată:

Structura şi durata CFM 

1. constată că existenţa rubricilor mici, cum ar fi rubrica 3b din actualul CFM împiedică 
realocarea fondurilor între programe; solicită să se evite revizuirea rubricilor şi 
subrubricilor mici în următorul CFM;

2. subliniază importanţa găsirii unui echilibru just între previzibilitate şi flexibilitate în ceea 
ce priveşte cheltuielile multianuale; consideră că un CFM pe şapte ani ar răspunde acestui 
deziderat; este de părere că un CFM de cinci plus cinci ani ar putea fi, de asemenea, 
satisfăcător, cu condiţia să includă o revizuire completă la jumătatea perioadei, cu 
implicarea deplină a Parlamentului;

Valoarea adăugată europeană: aspecte generale

3. accentuează faptul că actualele programe de finanţare din domeniul educaţiei, tineretului, 
mass-mediei şi culturii generează o valoare adăugată europeană prin punerea în comun a 
resurselor şi prin intensificarea cooperării; subliniază că aceste programe contribuie la 
economia UE şi remarcă faptul că au fost elaborate în funcţie de nevoile sectoarelor 
respective, prezintă un nivel ridicat de execuţie şi produc importante efecte de levier şi de 
diseminare;

4. reaminteşte faptul că unul dintre cele cinci obiective principale ale Strategiei Europa 2020 
este acela de a reduce sub 10% rata abandonului şcolar timpuriu şi de a majora până la cel 
puţin 40% procentajul tinerilor care posedă o diplomă, un certificat de absolvire sau o 
calificare profesională adecvată; este preocupat de faptul că încă nu există niciun program 
naţional pentru atingerea acestor obiective; subliniază că educaţia, formarea şi mobilitatea 
tinerilor, precum şi mobilitatea în domeniul educaţiei şi formării profesionale a adulţilor 
sunt esenţiale pentru crearea şi menţinerea locurilor de muncă, precum şi pentru reducerea 
sărăciei, fiind astfel cruciale atât pentru redresarea economică pe termen scurt a Europei, 
cât şi pentru creşterea şi productivitatea sa pe termen lung; scoate în evidenţă faptul că 
şomajul în rândul tinerilor de până la 25 de ani din UE este în prezent de aproape 20%; 
reaminteşte că iniţiativele politice ale UE în cooperare cu statele membre au contribuit la 
modernizarea politicilor în materie de educaţie şi formare;

5. subliniază că educaţia, formarea, mobilitatea şi investiţiile în cercetare şi dezvoltare 
constituie fundamente importante pentru inovare, ocuparea forţei de muncă şi creştere 
economică în Europa;

6. este de părere că programele UE joacă un rol important în canalizarea politicilor naţionale 
în direcţia convenită la nivel interguvernamental şi în scopul realizării obiectivelor 
Strategiei Europa 2020; reaminteşte că iniţiativele politice ale UE au contribuit la 
modernizarea politicilor şi instituţiilor de educaţie şi formare din statele membre;
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7. evidenţiază importanţa sectoarelor educaţiei, culturii, creaţiei şi mass-mediei, care sunt 
elemente importante ale lanţului valorii economice, în atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 în materie de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială; 
remarcă faptul că, dincolo de contribuţia lor directă la PIB, sectoarele constituite din 
activităţi culturale şi de creaţie au un efect pozitiv de diseminare asupra altor sectoare ale 
economiei, cum ar fi turismul, antreprenoriatul şi tehnologiile digitale; consideră că 
iniţiativele şi programele politice ale UE din aceste domenii au o „valoare adăugată 
europeană” demonstrabilă;

Valoarea adăugată europeană: programe individuale

Programul de învăţare continuă

8. remarcă faptul că „Programul de învăţare continuă” contribuie, în sens larg, la dezvoltarea 
individuală a cetăţenilor europeni prin organizarea unor sisteme de mobilitate la nivelul 
UE şi, astfel, prin maximizarea sinergiilor; observă că statele membre nu ar putea să 
finanţeze singure acţiuni similare şi că, prin urmare, programul facilitează accesul la 
mobilitate în scop educaţional pentru toţi cetăţenii UE; remarcă faptul că experienţa 
internaţională şi multilingvismul sunt din ce în ce mai preţuite pe pieţele muncii; în 
consecinţă, are convingerea că studiile în străinătate îmbunătăţesc perspectivele de 
angajare;

9. constată că subprogramul Erasmus din cadrul programului are o rată de execuţie care se 
apropie de 100%; reaminteşte dovezile bine documentate care demonstrează că Erasmus 
facilitează considerabil studiile în străinătate şi le oferă studenţilor o gamă mai largă de 
competenţe, fapt care, la rândul său, îmbunătăţeşte semnificativ perspectivele de angajare 
ale studenţilor participanţi la programul Erasmus şi, prin aceasta, contribuie substanţial la 
competitivitatea Europei;

10. observă că subprogramele Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig promovează 
parteneriate şi schimburi de bune practici pe tot cuprinsul Europei, oferind sprijin atât 
profesorilor, cât şi cursanţilor pentru a dobândi competenţe noi; recunoaşte faptul că 
acestea oferă, aşadar, posibilitatea ca educaţia şcolară, precum şi formarea profesională şi 
a adulţilor să asigure o mai bună înţelegere a diversităţii culturale şi lingvistice şi 
îmbunătăţesc baza de competenţe a cetăţenilor europeni, contribuind astfel nemijlocit la 
creşterea competitivităţii Europei; ia act de succesul programului Erasmus Mundus (2009-
2013) în ceea ce priveşte stabilirea de parteneriate cu universităţi din afara UE şi 
evidenţierea caracteristicilor distinctive ale instituţiilor europene de învăţământ superior 
capabile să atragă tineri talentaţi în scopul creşterii competitivităţii UE la nivel mondial;

11. subliniază că internaţionalizarea educaţiei este importantă din punct de vedere 
sociocultural şi economic; recunoaşte că universităţile europene pierd teren ca centre de 
excelenţă şi este încredinţat că ar trebui luate măsuri pentru atragerea talentelor de vârf din 
afara UE; solicită insistent Comisiei să impulsioneze mobilitatea transfrontalieră a 
cercetătorilor, a studenţilor, a oamenilor de ştiinţă şi a profesorilor, în interiorul şi în afara 
UE;

Cultura 2007
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12. remarcă faptul că programul Cultura 2007 joacă un rol unic în sprijinirea cooperării 
transfrontaliere şi paneuropene în sfera culturii, promovând mobilitatea şi diversitatea 
culturală şi lingvistică a Europei; reaminteşte impactul său economic semnificativ; 
subliniază caracterul transversal al culturii şi o sprijină ca element vital al relaţiilor externe 
ale UE;

13. subliniază faptul că programul are impact asupra unui public larg, joacă un rol special în 
dezvoltarea cetăţeniei şi a incluziunii sociale, sprijinind astfel pe deplin procesul de 
integrare europeană;

14. remarcă faptul că programul este bine diferenţiat în funcţie de numeroase categorii de 
beneficiari şi de acţiuni, ceea ce asigură, în parte, realizarea sa cu succes;

Tineretul în acţiune

15. reaminteşte faptul că Tratatul de la Lisabona încurajează participarea tinerilor la viaţa 
democratică în Europa; consideră că programul „Tineretul în acţiune” contribuie în acest 
sens şi consolidează strategia UE reînnoită pentru tineret (2010-2018);

Europa pentru cetăţeni 

16. reaminteşte că programul „Europa pentru cetăţeni” sprijină participarea cetăţenilor 
europeni prin proiecte de cooperare transnaţională (de exemplu, parteneriate de înfrăţire a 
oraşelor) şi astfel, contribuie la dezvoltarea unei conştiinţe cetăţeneşti europene active; 
subliniază că activităţile de voluntariat sunt fundamentale pentru o conştiinţă cetăţenească 
activă şi pentru democraţie, dând o expresie concretă valorilor europene precum 
solidaritatea şi nediscriminarea şi contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a societăţii 
europene; reiterează importanţa unui angajament reînnoit în ceea ce priveşte activităţile de 
voluntariat ca parte a programului „Europa pentru cetăţeni”;

MEDIA

17. accentuează rolul important pe care programele MEDIA şi MEDIA Mundus l-au jucat în 
creşterea competitivităţii industriei audiovizuale europene şi în creşterea audienţei acesteia 
la nivel mondial; constată în special că, în timp ce mecanismele de sprijin de la nivel 
naţional vizează în principal faza de producţie, aceste programe au demonstrat o valoare 
adăugată europeană considerabilă prin faptul că sprijină distribuţia transfrontalieră (şi, 
bineînţeles, mondială) a operelor audiovizuale europene; insistă, prin urmare, ca aceste 
programe să fie menţinute/reînnoite ca programe individuale, garantându-le în acest fel 
valoarea adăugată şi vizibilitatea;

18. recunoaşte că digitalizarea sectorului este importantă pentru programele MEDIA;

Un viitor program în domeniul sportului

19. reaminteşte importanţa sportului pentru sănătate, creştere economică şi locuri de muncă, 
turism şi incluziune socială, precum şi faptul că articolul 165 din TFUE conferă UE noi 
competenţe în acest domeniu; salută Comunicarea Comisiei intitulată „Dezvoltarea 
dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012), ca prim pas în evaluarea valorii 
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adăugate a sportului şi în special a exerciţiilor zilnice, care se axează pe dimensiunea 
socială, economică şi organizaţională a sportului;

Consecinţe bugetare

20. consideră că alocarea unor resurse adecvate pentru educaţie, una dintre componentele 
Strategiei Europa 2020, ar putea să contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor 
acesteia;

21. constată că programele UE în materie de educaţie, tineret, mijloace de informare în masă 
şi cultură au succes prin faptul că se bucură de un nivel ridicat de execuţie şi că generează 
o valoare adăugată europeană evidentă, care poate fi măsurată din punct de vedere 
economic, intensificând sentimentul de identitate şi apartenenţă europeană, şi solicită o 
finanţare adecvată, aceasta însemnând o majorare substanţială a resurselor;

22. solicită să se prevadă o finanţare adecvată pentru un program ambiţios în domeniul 
sportului, în virtutea noilor responsabilităţi ale Uniunii din acest domeniu;

23. subliniază importanţa maximizării sinergiilor şi a efectelor multiplicatoare între diferitele 
componente ale bugetului, în special între politicile structurale, pe de o parte, şi proiectele 
din domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, al tineretului şi al culturii, pe de altă parte;

24. consideră că este necesar să se ia măsuri de promovare publică a programelor din 
domeniul culturii, educaţiei, tineretului şi mass-mediei.
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