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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020 (COM(2011)0398), COM(2012)0388),

– uwzględniając wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym (COM(2011)0403),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Budżet z perspektywy 
»Europy 2020«” (COM(2011)0500),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w 
przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej (2010/2211(INI))1,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” – Program UE na rzecz kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu (COM(2011)0788),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011)0785),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program 
„Europa dla obywateli” na lata 2014-2020 (COM(2011)0884),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej z dnia 28 marca 2012 r. na temat podstawy 
prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa 
dla obywateli” na lata 2014-2020,

– uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 22 
października 2008 r. pt. „Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie”2,

– uwzględniając dokument strategiczny dotyczący komunikowania na temat Europy, przez 
Europę i dla Europy3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy 
kultury w dobie globalizacji (2007/2211(INI))4,

A. mając na uwadze, że kwestie kształcenia, szkolenia i młodzieży to podstawowe elementy 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
2 Dz.U. C 13 z 20.1.2009, s. 3.
3 Komisja DG ds. Komunikacji, czerwiec 2012.
4 Dz.U. C 247 E z 15.10.2009, s. 32.
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strategii „Europa2020” i jej głównego celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% i zwiększenie liczby osób 
młodych ze stopniem naukowym lub dyplomem do poziomu co najmniej 40%;

B. mając na uwadze, że mobilność edukacyjna w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży 
przyczynia się do rozwoju osobistego i nabywania umiejętności, które są konieczne na 
unijnym rynku pracy; mając na uwadze, że przyczynia się ona również do tworzenia i 
ochrony miejsc pracy oraz ograniczania ubóstwa, a także ma bezpośredni wpływ zarówno 
na krótkoterminowe ożywienie gospodarcze w Europie, jak i na jej długoterminowy 
wzrost i wydajność;

C. mając na uwadze, że wymiany ułatwione mobilnością edukacyjną w obszarze kształcenia, 
szkolenia i młodzieży przyczyniają się do aktywnego zaangażowania obywateli w 
integrację i spójność europejską;

D. mając na uwadze, że w 2009 r. ministrowie państw europejskich odpowiedzialni za 
szkolnictwo wyższe określili cel, zgodnie z którym do 2020 r. przynajmniej 20% 
absolwentów z europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego powinno mieć za sobą 
pewien okres nauki lub szkolenia za granicą;

E. mając na uwadze, że europejskie branże kultury i branże twórcze w dużym stopniu 
przyczyniają się do popularyzowania różnorodności kulturowej i językowej, tworzenia i 
ochrony miejsc pracy, a ogólniej do dobrobytu w Europie pod względem gospodarczym i 
społecznym, co wywiera pozytywny wpływ na inne sektory gospodarki, jak turystyka i 
technologie cyfrowe;

F. mając na uwadze, że firmy w sektorze kultury i sektorze twórczym odgrywają 
podstawową rolę w innowacjach w odniesieniu do rozwoju naukowego, technologicznego 
i terytorialnego i tym samym pomagają Europie zrealizować jej cele w zakresie wzrostu;

G. mając na uwadze, że sektor audiowizualny odgrywa bardzo ważną rolę gospodarczą, 
społeczną i polityczną, na przykład w tworzeniu przyszłościowych miejsc pracy dla osób 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a także w ochronie i nieustannym promowaniu 
pluralizmu i wolności mediów;

H. mając na uwadze, że według przyjętej dnia 20 października 2005 r. Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego działalność, 
dobra i usługi kulturalne mają znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i kulturowe, 
ponieważ są nośnikami tożsamości, wartości oraz znaczeń, i w związku z tym nie 
powinny być traktowane jako mające wyłącznie wartość handlową;

I. mając na uwadze, że kultura europejska charakteryzuje się wielką różnorodnością i 
wysoką jakością oraz powinna zostać w większym stopniu włączona w europejskie 
wysiłki dyplomatyczne;

J. mając na uwadze, że dostępna i wysokiej jakości edukacja oraz kultura to narzędzie o 
podstawowym znaczeniu dla rozwoju obywatelstwa europejskiego i walki z 
powszechnym na kontynencie europejskim ekstremizmem politycznym;
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K. mając na uwadze, że zwiększanie udziału obywateli ma kluczowe znaczenie dla Unii 
Europejskiej i dlatego konieczny jest osobny program w tym zakresie;

L. mając na uwadze, że unijna strategia komunikacyjna ma podstawowe znaczenie dla 
tworzenia lepszych więzi pomiędzy Unią a jej obywatelami; mając na uwadze, że media 
społeczne i internet są coraz częściej używane przez obywateli Europy i dają możliwość 
komunikacji z politykami i decydentami w sposób interaktywny i zakładający współpracę;

M. mając na uwadze, że sport masowy odgrywa kluczową rolę w promowaniu aktywności 
fizycznej wpływającej pozytywnie na zdrowie oraz włączenia społecznego;

Zalecenia

Obecne programy

(i) przypomina, że obecne unijne programy z zakresu kształcenia, młodzieży, mediów i 
kultury są bliskie obywatelom, cieszą się wysoką stopą realizacji, powodują zauważalne 
efekty mnożnikowe i efekty dźwigni, w tym zapewniają znaczące wyniki gospodarcze, 
oraz przynoszą wyraźną i dowiedzioną europejską wartość dodaną poprzez sprzyjanie 
mobilności, jednoczenie zasobów i wspieranie współpracy pomiędzy różnymi sektorami i 
zainteresowanymi stronami;

(ii) zauważa, że programy te odgrywają również istotną rolę w prowadzeniu krajowych 
strategii w kierunku ustalonym na szczeblu wspólnotowym i międzyrządowym;

(iii) zauważa, że aktualny program „Uczenie się przez całe życie” przyczynia się w dużym 
stopniu do indywidualnego rozwoju obywateli europejskich dzięki organizowaniu działań 
na rzecz mobilności na szczeblu UE i tym samym zwiększaniu synergii; przypomina, że 
program odgrywa również ważną rolę w koordynowaniu i modernizowaniu krajowych 
strategii na rzecz kształcenia i szkolenia oraz stosownych instytucji w państwach 
członkowskich;

(iv) przypomina, że na świecie istnieje z powodzeniem coraz więcej internetowych inicjatyw 
kształcenia na odległość; domaga się inwestycji w internetowe inicjatywy kształcenia na 
odległość i uczenie e-umiejętności;

(v) podkreśla, że program „Młodzież w działaniu” wzmacnia odnowioną strategię UE na 
rzecz młodzieży (2010-2018) oraz przyczynia się do poprawy zaangażowania młodzieży 
na wszystkich szczeblach poprzez promowanie włączenia społecznego dzięki 
pozaformalnemu i nieformalnemu uczeniu się i działaniom ukierunkowanym na sektor 
wolontariatu oraz poprzez wspieranie rozwoju polityki młodzieżowej na szczeblu UE i 
krajowym;

(vi) przypomina, że programy MEDIA i MEDIA Mundus przyczyniają się do wspierania i 
wzmacniania europejskiego sektora produkcji filmowej i audiowizualnej i współpracy w 
tym obszarze pomiędzy UE i krajami trzecimi, a także do zwiększania konkurencyjności 
europejskiego sektora audiowizualnego; podkreśla, że te programy tworzą znaczną 
europejską wartość dodaną poprzez wspieranie dystrybucji europejskich dzieł 
audiowizualnych i zapewnianie ich intensywniejszego obiegu i szerszego kręgu widzów w 
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UE, jak i poza nią;

(vii) podkreśla, że program MEDIA ma na celu ochronę i umacnianie europejskiej 
różnorodności kulturowej i językowej, jak również europejskiego dziedzictwa 
kinematograficznego i audiowizualnego dzięki zapewnianiu społeczeństwu dostępu do 
niego;

(viii) przypomina, że program „Kultura 2007” ma istotne gospodarcze efekty mnożnikowe 
oraz że odgrywa wyjątkową rolę we wspieraniu współpracy w zakresie kultury i w 
promowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej;

(ix) podkreśla, że współpraca w dziedzinie kultury i edukacji w ramach działań 
dyplomatycznych UE również pociągnie za sobą znaczne skutki gospodarcze i inne 
pozytywne efekty mnożnikowe;

(x) przypomina, że aktualny program „Europa dla obywateli” angażuje w swoje projekty 
ponad milion obywateli rocznie i w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju 
aktywnego obywatelstwa i wolontariatu, jak również do podnoszenia świadomości 
obywateli na temat europejskich wartości, takich jak solidarność, niedyskryminacja i 
różnorodność kulturowa; zauważa, że proponowany nowy program tworzy wartość 
dodaną, zbliżając Unię do jej obywateli i rozpoczynając debatę ponadgraniczną;

Wniosek Komisji w sprawie programu „Erasmus dla wszystkich”

(xi) odnotowuje, że we wniosku Komisji połączono istniejące programy „Uczenie się przez 
całe życie” i „Młodzież w działaniu” oraz włączono oddzielny rozdział dotyczący sportu, 
zgodnie z nowymi kompetencjami Unii w tym obszarze; uważa proponowaną pulę 
środków finansowych w wysokości 17 299 000 000 EUR za absolutne minimum, 
zważywszy na ambitny charakter i zakres nowego programu; wskazuje również, że nie 
można zmniejszyć bardzo ograniczonej kwoty przewidzianej na wszystkie zainteresowane 
sektory, w tym na sport, bez narażenia na ryzyko skuteczności polityki;

(xii) zauważa, że wniosek Komisji nie obejmuje wszystkich docelowych beneficjentów i 
działań włączonych do bieżących programów; na przykład zlikwidowany został osobny 
przydział środków budżetowych na mobilność dorosłych; zauważa również – w 
odniesieniu do szkolnictwa wyższego – że plan Komisji polegający na wyłączeniu 
doktorantów Erasmus Mundus z zakresu programu „Erasmus dla wszystkich” i 
przeniesieniu środków na wsparcie ich mobilności do programu „Horyzont 2020” musi 
być bardzo ściśle monitorowany, ponieważ plan ten mógłby osłabić łączność pomiędzy 
badaniami i szkolnictwem wyższym (której konieczność jest niezmiennie podkreślana w 
ramach procesu bolońskiego) i narazić na szwank strategie w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego, które w ciągu ostatnich trzech lat wspierał program Erasmus Mundus; mógłby 
również nie uwzględnić edukacyjnego aspektu doktoratów w ramach Erasmus Mundus, 
ograniczając je tym samym do nauk stosowanych;

(xiii) zdecydowanie zaleca włączenie do podstawy prawnej przydziałów środków na każdy 
sektor kształcenia, tj. edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa 
wyższego i kształcenia dorosłych, jak również na młodzież, opisanych w uzasadnieniu 
wniosku, tak aby stały się one prawnie wiążące i podlegały decyzji władzy budżetowej; 
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wyraża zaniepokojenie tym, że proponowane minimalne przydziały środków wynoszą 
jedynie 56% całkowitego budżetu; podkreśla, że do zabezpieczenia odpowiedniego 
finansowania poszczególnych sektorów konieczne jest przedstawienie wyższej kwoty; 
zaleca również przewidzenie śródokresowej oceny przydziału środków Parlamentu na 
podstawie sprawozdania z oceny Komisji;

(xiv) zwraca uwagę na obecny alarmujący poziom bezrobocia osób młodych i z 
zaniepokojeniem odnotowuje, że we wniosku Komisji polityka młodzieżowa nie została 
wystarczająco wyeksponowana; podkreśla konieczność utworzenia osobnego rozdziału i 
osobnej pozycji budżetowej na działania na rzecz młodzieży;

(xv) odnotowuje włączenie do wniosku programu „Erasmus dla wszystkich” w celu 
finansowania mobilności na studiach magisterskich; podkreśla, że celem nie jest 
zastąpienie funkcjonujących już systemów stypendiów, oraz zwraca uwagę na znaczenie 
wprowadzenia pułapów uzależnionych od dochodów, tak aby program był społecznie 
zrównoważony, szczególnie w obecnym kryzysie;

(xvi) zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia silnego zobowiązania na rzecz włączenia 
społecznego, zapewniając równy dostęp do mobilności edukacyjnej w ramach kształcenia 
i szkolenia oraz na wszystkich szczeblach; w związku z tym odnotowuje znaczenie 
zapewnienia udziału w korzystaniu z możliwości dostosowanych do każdego, w 
szczególności przez studentów o niższych dochodach;

(xvii) zauważa, że europejska gwarancja na rzecz młodzieży – przy odpowiednim wsparciu –
mogłaby wygenerować odpowiednie wyniki gospodarcze po roku 2014 r.;

(xviii) odnotowuje, że program UE dotyczący sportu może wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w ramach działań przygotowawczych w rozwoju europejskiego wymiaru sportu, 
przewidzianego w art. 165 Traktatu z Lizbony, w szczególności w odniesieniu do 
włączenia społecznego;

Wniosek Komisji w sprawie programu „Europa kreatywna”

(xix) zwraca uwagę, że Komisja zamierza połączyć istniejące programy MEDIA, MEDIA 
Mundus i „Kultura 2007”; podkreśla jednak, że połączenie tych programów mogłoby 
zaszkodzić postępom realizowanym obecnie w tych dziedzinach; zaznacza, że w celu 
zachowania przejrzystości i widoczności istotne jest utworzenie osobnych środków 
budżetowych i osobnych pozycji budżetowych dla programów MEDIA, „Kultura” i dla 
elementów międzysektorowych;

(xx) odnotowuje, że Komisja przewiduje budżet w wysokości 1 801 000 000 EUR; uważa, że 
jest to absolutne minimum, jeśli ma zostać zapewnione pełne funkcjonowanie 
proponowanego nowego programu wieloletniego; podkreśla, że bardzo ograniczone 
zasoby przewidziane na programy „Kultura” i MEDIA nie mogą ulec dalszemu 
zmniejszeniu, bez narażania na szwank skuteczności tych programów;

(xxi) wskazuje, że orientacyjne przydziały środków dla MEDIA, „Kultura” i elementów 
międzysektorowych nie zostały określone w podstawie prawnej, ale jedynie w 
uzasadnieniu wniosku; podkreśla, że należy włączyć do podstawy prawnej wyraźny 
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podział na poszczególne elementy, tak aby był on prawnie wiążący i podlegał decyzji 
władzy budżetowej;

(xxii) podkreśla, że obecny brak lub marginesowy charakter inwestycji w sektorze kultury w 
wielu programach UE i pozycjach budżetowych sprawia, że konieczne jest zapobieganie 
marnotrawieniu potencjału sektora kultury w zakresie stymulowania innowacji i co za tym 
idzie zmarnowaniu szansy na promowanie wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

(xxiii) uznaje, że działania rozpoczęte w ramach programu „Kreatywna Europa” powinny 
realizować cele i dążyć do wyników, które uwzględniają nie tylko czynniki gospodarcze, 
ale również wymiar społeczny i kulturowy, zgodnie z podwójnym charakterem tego 
sektora;

(xxiv) z zadowoleniem przyjmuje koncepcję, aby za pomocą instrumentu finansowego radzić 
sobie z trudnościami, jakie mają podmioty w sektorze kultury i twórczości z otrzymaniem 
kredytu, i zaleca, aby gwarancje oferowane pośrednikom finansowym za pośrednictwem 
tego instrumentu były przyznawane na podstawie wstępnie uzgodnionych, 
zrównoważonych portfolio i zapewniały równy dostęp wszystkim państwom 
członkowskim oraz wszystkim rodzajom podmiotów, bez względu na to, czy działalność 
jest nastawiona czy nienastawiona na zysk, a także zapewniały zarządzanie przejrzyste i 
podlegające kontroli;

Wniosek Komisji w sprawie programu „Europa dla obywateli”

(xxv) odnotowuje, że proponowana pula środków na realizację tego programu wynosi 
229 000 000 EUR, co stanowi bardzo ograniczony wzrost w porównaniu do budżetu 
istniejącego programu; podkreśla, że jest to absolutnie minimalna kwota, jeśli ma zostać 
zapewnione pełne funkcjonowanie proponowanego programu;

(xxvi) z zaniepokojeniem odnotowuje, że orientacyjne przydziały środków na każdy element
nie zostały określone we wniosku ani w załącznikach; podkreśla, że należy włączyć do 
podstawy prawnej te przydziały środków, tak aby podlegały one decyzji władzy 
budżetowej;

(xxvii) podkreśla, że pula środków nowego programu powinna być w równym stopniu 
dostępna dla wszystkich grup uczestniczących;

(xxviii) zdecydowanie zaleca, aby nadać priorytet budżetowy łatwo dostępnym i niewielkim 
projektom, które są jak najbliżej obywateli;

(xxix) zdecydowanie nalega, aby wniosek Komisji w sprawie programu „Europa dla 
obywateli” został przyjęty w ramach procedury współdecyzji;

Uwagi ogólne

(xxx) podkreśla znaczenie elastyczności w wydatkach wieloletnich oraz zauważa, że istnienie 
niewielkich działów, takich jak obecny dział 3b, utrudnia ponowny przydział funduszy 
między programami; apeluje, aby w kolejnych WRF unikano tworzenia niewielkich 
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działów i poddziałów;

(xxxi) przypomina, że w okresie 2007-2013 inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny wynieść ponad 
72 mld EUR na kształcenie i szkolenie oraz 60 mld EUR na badania i innowacje; uważa, 
że inicjatywy w dziedzinie kultury mogą być finansowane w ramach wielu programów 
unijnych, takich jak fundusze strukturalne lub instrumenty działań zewnętrznych; w
związku z tym podkreśla znaczenie maksymalnego zwiększania współoddziaływania i 
potencjału katalizującego różnych części budżetu, zwłaszcza w dziedzinie polityki 
strukturalnej, z jednej strony, i strategii na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i 
kultury, z drugiej strony;

(xxxii) wzywa do podjęcia wysiłków w celu dopilnowania, aby mobilność edukacyjna 
dorosłych (w tym pracowników i uczących się dorosłych) kwalifikowała się do 
finansowania w ramach funduszy strukturalnych i aby takie finansowanie było łatwiej 
dostępne;

(xxxiii) zaleca poprawę dostępu do możliwości oferowanych obywatelom i zainteresowanym 
stronom we wniosku dotyczącym kolejnych WRF; w związku z tym za istotne uznaje 
uproszczenie wymogów administracyjnych i finansowych związanych z programami UE;

(xxxiv) uznaje organizacje pozarządowe za podmioty, które pełnią ważną rolę w realizowaniu 
celów ustanowionych w kolejnych WRF, i zdecydowanie zaleca, aby uznać te organizacje 
za kluczowe podmioty w europejskim dialogu obywatelskim oraz zapewnić im 
odpowiednie wsparcie administracyjne i finansowe, w szczególności w czasach kryzysu;

(xxxv) podkreśla znaczenie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa dla promowania 
mobilności i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w krajach EPS, w tym kontekście 
przypomina o konieczności zachowania równowagi przy podziale środków między 
wymiarem południowym i wschodnim EPS;

(xxxvi) przypomina, że media społeczne i internet są coraz częściej używane przez obywateli 
Europy jako źródło wiadomości i treści kulturalnych, a także jako możliwość komunikacji 
z politykami i decydentami w sposób interaktywny i zakładający współpracę; wzywa 
instytucje UE do korzystania z mediów społecznych i innych narzędzi internetowych i 
bardziej aktywnego współdziałania z obywatelami, na przykład za pomocą takich 
inicjatyw jak „Sharing Europe”; wzywa instytucje UE do udostępniania w większym 
stopniu informacji z sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania.

(xxxvii) zdecydowanie zaleca zapewnienie osobnej podstawy prawnej dla komunikacji oraz 
zwiększenie środków na zobowiązania i płatności w zakresie działań komunikacyjnych, 
aby nawiązać lepszy dialog z obywatelami.
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