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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele sugestii:

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0398, COM(2012)0388),

– având în vedere proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 
(COM(2011)0403),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Un buget pentru Europa 
2020” (COM(2011)0500),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii” 
(2010/2211(INI))1,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a acțiunii „Erasmus pentru toți” - Programul Uniunii pentru educație, formare, 
tineret și sport (COM(2011)0788),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea programului „Europa creativă” (COM(2011)0785),

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 
2014-2020, a programului „Europa pentru cetățeni” (COM(2011)0884),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice din 28 martie 2012 referitor la 
temeiul juridic al propunerii de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 
2014-2020, a programului „Europa pentru cetățeni”, finalizat în martie 2012,

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 
intitulată „Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa”, semnată la 22 octombrie 
20082,

– având în vedere documentul de strategie intitulat „Comunicarea despre Europa, pentru 
Europa și de către Europa”3,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru 
cultură într-o lume în curs de globalizare (2007/2211(INI)4,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
2 JO C 13, 20.1.2009, p.3.
3 Comisie DG Comunicare, iunie 2012.
4 JO C 247 E, 15.10.2009, p. 32.
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A. întrucât educația, formarea și problemele tineretului reprezintă componente esențiale ale 
Strategiei Europa 2020 și ale unuia dintre obiectivele principale ale acesteia care vizează 
reducerea ratei abandonului școlar sub 10% și majorarea până la 40% a proporției tinerilor 
cu studii superioare;

B. întrucât mobilitatea activităților de învățământ din domeniile educației, formării și 
tineretului contribuie la dezvoltarea personală și la dobândirea competențelor necesare pe 
piața forței de muncă a UE; întrucât aceasta contribuie, de asemenea, la crearea și 
păstrarea locurilor de muncă și la reducerea sărăciei, având un impact direct atât asupra 
redresării economice pe termen scurt a Europei, cât și asupra creșterii economice și 
productivității europene pe termen lung;

C. întrucât schimburile facilitate datorită mobilității activităților de învățământ din domeniile 
educației, formării și tineretului ajută la dezvoltarea participării active a cetățenilor la 
integrarea și coeziunea europene;

D. întrucât în 2009 miniștrii europeni responsabili pentru învățământul superior au stabilit 
obiectivul ca, în 2020, cel puțin 20% dintre absolvenții din cadrul Spațiului european al 
învățământului superior să beneficieze de o perioadă de studiu sau de un stagiu în 
străinătate;

E. întrucât sectoarele culturale și creative din Europa aduc o contribuție importantă la 
diseminarea diversității culturale și lingvistice, la crearea și protejarea locurilor de muncă 
și, în plan mai general, la bunăstarea socială și economică a Europei, având un efect 
colateral pozitiv asupra altor sectoare economice, cum ar fi turismul și tehnologiile 
digitale;

F. întrucât întreprinderile din sectorul cultural și creativ joacă un rol vital în domeniul 
inovării în contextul dezvoltării științifice, tehnologice și teritoriale și, prin urmare, 
sprijină Europa în atingerea obiectivelor sale în materie de creștere economică;

G. întrucât sectorului audiovizual îi revine un rol esențial pe plan economic, social și politic, 
spre exemplu în crearea de locuri de muncă pentru specialiști de înaltă calificare, orientate 
către viitor, precum și în protejarea și promovarea în continuare a pluralismului și 
libertății mass-mediei;

H. întrucât, potrivit Convenției UNESCO din 20 octombrie 2005 asupra protecției și 
promovării diversității expresiilor culturale, activitățile, bunurile și serviciile culturale sunt 
de natură atât economică, cât și culturală, deoarece transmit identități, valori și 
semnificații și nu trebuie, prin urmare, să fie tratate ca având doar o valoare comercială;

I. întrucât cultura europeană este de o mare diversitate și de înaltă calitate și ar trebui să fie 
integrată în mai mare măsură în eforturile diplomatice ale Europei;

J. întrucât educația și cultura de calitate și accesibile reprezintă un instrument cheie pentru a 
consolida cetățenia europeană și a soluționa problema extremismului politic larg răspândit 
pe tot cuprinsul Europei;

K. întrucât stimularea participării cetățenilor este de o importanță primordială pentru Uniunea 
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Europeană și, prin urmare, este necesar un program separat în domeniul cetățeniei;

L. întrucât strategia de comunicare a UE este esențială pentru crearea unor legături mai 
strânse între Uniune și cetățenii săi; întrucât mijloacele de comunicare sociale și internetul 
sunt folosite tot mai mult de către cetățenii europeni și creează o oportunitate de 
interacțiune cu politicienii și decidenții politici într-un mod interactiv și bazat pe 
colaborare;

M. întrucât sportul de masă are o importanță esențială pentru promovarea de activități fizice 
favorabile unei stări bune de sănătate și incluziunii sociale,

Recomandări

Programele în curs

(i) reamintește că programele actuale ale UE din domeniile educației, tineretului, mass-media 
și culturii sunt apropiate de cetățeni, se bucură de rate ridicate de implementare, produc 
efecte de levier și de contagiune semnificative, inclusiv rezultate economice semnificative 
și generează o valoare adăugată europeană evidentă și dovedită, prin comasarea resurselor, 
încurajarea mobilității și intensificarea cooperării dintre diverse sectoare și părți 
interesate;

(ii) subliniază că aceste programe joacă, totodată, un rol important în ceea ce privește 
orientarea politicilor naționale în direcțiile convenite la nivel comunitar și 
interguvernamental;

(iii) observă faptul că actualul program de învățare pe tot parcursul vieții contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea individuală a cetățenilor europeni prin organizarea unor 
sisteme de mobilitate la nivelul UE maximizând, astfel, sinergiile; reamintește că acest 
program are, totodată, un rol important în coordonarea și modernizarea politicilor 
naționale de învățământ și formare profesională și a instituțiilor corespunzătoare din 
statele membre;

(iv) reamintește că la nivel mondial există un număr tot mai mare de inițiative de succes 
pentru formarea profesională online la distanță; solicită să fie incluse investițiile în 
inițiativele pentru formarea profesională online la distanță și în formarea competențelor 
digitale;

(v) subliniază că programul „Tineretul în acțiune” întărește strategia UE pentru tineret 
reînnoită (2010-2018) și contribuie la facilitarea participării tinerilor la toate nivelurile, 
prin promovarea incluziunii sociale prin intermediul învățării neoficiale și informale, prin 
acțiuni îndreptate spre sectorul voluntariatului și prin sprijinirea dezvoltării politicilor de 
tineret la nivelul UE și la nivel național;

(vi) reamintește că atât programul MEDIA, cât și programul MEDIA Mundus contribuie la 
sprijinirea și consolidarea sectoarelor cinematografiei și producției audiovizuale europene 
și la cooperarea în acest domeniu între UE și țările terțe, precum și la întărirea 
competitivității sectorului audiovizual din UE; subliniază că aceste programe generează o 
valoare adăugată europeană semnificativă prin sprijinirea difuzării lucrărilor audiovizuale 
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din UE, sporindu-le circulația și asigurându-le un public mai larg în UE și în afara ei;

(vii) subliniază că obiectivul programului MEDIA este conservarea și dezvoltarea diversității 
culturale și lingvistice a Europei și a patrimoniului său cinematografic și audiovizual prin 
garantarea accesibilității acestuia pentru public;

(viii) reamintește că programul „Cultura 2007” produce efecte colaterale economice 
importante și că are un rol deosebit în sprijinirea cooperării din sfera culturii și în 
promovarea diversității culturale și lingvistice a Europei;

(ix) subliniază că, în cadrul eforturilor diplomatice ale UE, cooperarea în sectorul cultural și 
educațional va produce, de asemenea, efecte economice și alte efecte colaterale pozitive 
importante;

(x) reamintește că programul „Europa pentru cetățeni”, în curs de desfășurare, asigură 
implicarea a peste un milion de cetățeni în fiecare an în proiectele sale și aduce o 
contribuție importantă la dezvoltarea cetățeniei active și a activității de voluntariat, 
precum și la sensibilizarea opiniei publice în legătură cu valori europene precum 
solidaritatea, nediscriminarea și diversitatea culturală; remarcă faptul că noul program 
propus creează valoare adăugată aducând Uniunea mai aproape de cetățenii săi și 
generând o dezbatere transfrontalieră;

Propunerea Comisiei privind programul „Erasmus pentru toți”

(xi) observă că propunerea Comisiei vizează fuziunea programelor curente de învățare pe tot 
parcursul vieții și „Tineretul în acțiune”, conținând și un capitol separat dedicat sportului, 
în conformitate cu noile responsabilități ale Uniunii din acest domeniu; consideră că 
pachetul financiar propus de 17 299 000 000 EUR reprezintă minimumul absolut, având 
în vedere ambițiile și anvergura noului program; subliniază, de asemenea, că suma foarte 
limitată prevăzută pentru toate sectoarele implicate, îndeosebi pentru sport, nu poate fi 
redusă fără a pune în pericol eficacitatea politicilor;

(xii) subliniază că propunerea Comisiei nu acoperă toți beneficiarii și toate acțiunile-țintă 
incluse în programele actuale: de exemplu, nu va mai exista o alocare bugetară separată 
pentru mobilitatea adulților; remarcă, de asemenea, în ceea ce privește învățământul 
superior, că este necesară o monitorizare atentă a intenției Comisiei de a exclude 
doctoranzii din cadrul programului Erasmus Mundus din domeniul de aplicare al 
programului Erasmus pentru toți și de a transfera finanțarea pentru sprijinirea mobilității 
acestora către Programul Orizont 2020, întrucât acest plan ar putea contribui la slăbirea 
legăturii dintre cercetare și învățământul superior (a cărei necesitate este reafirmată 
permanent de Procesul de la Bologna) și ar putea periclita strategiile de stabilire facilitate 
pe durata ultimilor trei ani de actualul program Erasmus Mundus și, de asemenea, ar putea 
ignora aspectul educațional al doctoratelor Erasmus Mundus, limitându-le, astfel, la 
cercetarea aplicată;

(xiii) recomandă cu insistență ca alocațiile pentru fiecare sector al educației, și anume 
învățământul preuniversitar, formarea și instruirea profesională, învățământul superior și 
educația pentru adulți și pentru tineret, descrise în expunerea de motive din cadrul 
propunerii, să fie incluse în temeiul juridic pentru a le face obligatorii din punct de vedere 
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juridic și pentru a le supune unei decizii a autorității bugetare; este îngrijorat de faptul că 
alocațiile minime propuse reprezintă numai 56% din bugetul total; subliniază că este 
necesară o cifră mai mare pentru a asigura o finanțare fiabilă a diferitelor sectoare; 
recomandă, de asemenea, ca Parlamentul să facă o revizuire intermediară a alocărilor pe 
baza raportului de evaluare al Comisiei;

(xiv) atrage atenția asupra nivelului actual îngrijorător al șomajului în rândul tinerilor și 
observă cu îngrijorare că politica de tineret nu beneficiază de un grad de vizibilitate 
suficient în propunerea Comisiei; subliniază că este necesar să se creeze un capitol separat 
și o linie bugetară separată pentru activitățile care vizează tineretul;

(xv) remarcă includerea în propunere a unui program Erasmus pentru toți pentru a finanța 
mobilitatea la nivel de masterat; subliniază că acesta nu ar trebui să înlocuiască sistemele 
de granturi care funcționează deja, precum și importanța introducerii unor plafoane 
diferențiate în funcție de venituri, pentru a asigura sustenabilitatea la nivel social, în 
special în perioade de criză;

(xvi) subliniază necesitatea de a include un angajament ferm pentru incluziunea socială prin 
asigurarea unui acces egal la mobilitatea învățării prin intermediul educației și al formării 
profesionale la toate nivelurile; în acest sens, remarcă importanța asigurării unei 
participări la oportunități adaptate fiecărui individ, în special pentru studenții cu venituri 
mai reduse;

(xvii) remarcă faptul că Garanția europeană pentru tineret, însoțită de sprijinul adecvat, ar 
putea genera rezultate economice relevante dincolo de orizontul 2014;

(xviii) constată că programul UE în domeniul sportului poate să valorifice experiența 
acumulată prin acțiunile pregătitoare de dezvoltare a dimensiunii UE în domeniul 
sportului, astfel cum este prevăzut în articolul 165 din Tratatul de la Lisabona, în special 
în ceea ce privește incluziunea socială;

Propunerea Comisiei referitoare la programul „Europa creativă”

(xix) ia act de intenția Comisiei de a fuziona programele existente MEDIA, MEDIA Mundus 
și Cultura 2007; subliniază totuși că fuzionarea acestor programe ar putea submina 
succesul obținut în prezent în sectoarele respective; subliniază că este esențial, din motive 
de transparență și de vizibilitate, să se creeze alocații bugetare separate și linii bugetare 
separate pentru componentele MEDIA și Cultură și pentru componenta transsectorială;

(xx) ia act de bugetul avut în vedere de Comisie, în valoare de 1 801 000 000 EUR; consideră 
că această sumă reprezintă minimumul absolut care poate asigura funcționarea integrală a 
noului program multianual propus; relevă că resursele foarte limitate furnizate pentru
programele MEDIA și Cultura nu pot fi reduse în continuare fără a pune în pericol 
eficacitatea acestora;

(xxi) subliniază că alocațiile indicative prevăzute pentru componentele MEDIA și Cultură și 
pentru componenta transsectorială nu sunt incluse în temeiul juridic, ci numai în 
expunerea de motive din cadrul propunerii; subliniază că în temeiul juridic trebuie 
prevăzută o separare clară a componentelor pentru a o face obligatorie din punct de vedere 
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juridic și pentru a o supune deciziei autorității bugetare;

(xxii) subliniază că actuala lipsă sau natura marginală a investițiilor în domeniul culturii, 
realizate în cadrul mai multor programe și rubrici bugetare ale UE, face necesară evitarea 
risipirii potențialului sectorului cultural de stimulare a inovației pierzând, astfel, 
oportunitatea de a promova creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;

(xxiii) afirmă că acțiunile lansate de Programul Europa creativă ar trebui să urmărească 
obiective și rezultate care să țină seama nu numai de factorii economici, ci și de 
considerațiile de ordin social și cultural, respectând totodată natura duală a acestui sector;

(xxiv) salută ideea unui instrument financiar care să soluționeze problema dificultăților cu 
care se confruntă operatorii din sectorul cultural și creativ în obținerea creditelor și 
recomandă ca garanțiile oferite intermediarilor financiari prin intermediul instrumentului 
respectiv să fie furnizate pe baza unor portofolii prestabilite, echilibrate și să asigure 
accesul egal pentru toate statele membre și toate tipurile de operatori, atât cu caracter 
lucrativ, cât și nelucrativ, precum și o gestiune transparentă și supravegheată;

Propunerea Comisiei referitoare la programul „Europa pentru cetățeni”

(xxv) observă că pachetul financiar propus pentru implementarea programului se ridică la 
229 000 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere foarte mică față de bugetul programului 
aflat în curs de desfășurare; subliniază că această sumă reprezintă minimumul absolut care 
poate asigura funcționarea integrală a programului propus;

(xxvi) constată cu îngrijorare că alocațiile indicative pentru fiecare componentă nu sunt 
incluse nici în cuprinsul propunerii, nici în anexe; subliniază că aceste alocații trebuie 
incluse în temeiul juridic pentru a le supune deciziei autorității bugetare;

(xxvii) subliniază că pachetul financiar pentru noul program ar trebui să fie disponibil în egală 
măsură tuturor grupurilor participante;

(xxviii) recomandă cu fermitate să se acorde prioritate pe plan bugetar proiectelor ușor 
accesibile și la scară redusă, care sunt cât mai aproape de cetățeni;

(xxix) susține cu insistență că propunerea Comisiei privind „Europa pentru cetățeni” ar trebui 
adoptată prin intermediul procedurii de codecizie;

Observații de ordin general

(xxx) subliniază importanța flexibilității în contextul cheltuielilor multianuale și constată că 
existența rubricilor mici, cum ar fi actuala rubrică 3b, împiedică realocarea fondurilor 
între programe; îndeamnă evitarea rubricilor mici și a subrubricilor în următorul CFM;

(xxxi) reamintește că investițiile realizate în perioada 2007-2013 de Fondul social european și 
de Fondul european de dezvoltare regională ar trebui să reprezinte peste 72 de 
miliarde EUR pentru educație și formare profesională și 60 de miliarde EUR pentru 
cercetare și inovare; consideră că există oportunități pentru finanțarea măsurilor în 
sectorul cultural prin intermediul anumitor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondurile 
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structurale sau instrumentele pentru acțiune externă; subliniază, așadar, importanța 
maximizării sinergiilor și a efectelor multiplicatoare dintre diferitele componente ale 
bugetului, în special dintre politicile structurale, pe de o parte, și politicile din domeniile 
educației, formării, tineretului și culturii, pe de altă parte;

(xxxii) solicită să se depună eforturi pentru a asigura faptul că mobilitatea învățării pentru 
adulți (inclusiv pentru lucrători și cursanții adulți) este eligibilă pentru finanțare în cadrul 
Fondurilor structurale și că finanțarea respectivă este mai ușor de accesat;

(xxxiii) recomandă ca, în cadrul viitoarei propuneri privind CFM, să se îmbunătățească 
accesibilitatea oportunităților pentru cetățeni și părțile interesate; în acest sens, consideră 
că este important să se simplifice sarcinile administrative și financiare legate de 
programele UE;

(xxxiv) consideră că ONG-urile sunt actori importanți pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite în viitorul CFM și recomandă în mod ferm să se recunoască rolul acestora de 
actori cheie în cadrul dialogului civil la nivel european și să li se acorde un sprijin 
administrativ și financiar adecvat, în special în perioadele de criză;

(xxxv) subliniază importanța Instrumentului european de vecinătate în ceea ce privește 
promovarea mobilității și sprijinirea societății civile în țările PEV; reamintește, în acest 
context, necesitatea de a menține echilibrul în distribuirea fondurilor între dimensiunea 
sudică și dimensiunea estică a PEV;

(xxxvi) reamintește că mijloacele de comunicare sociale și internetul sunt folosite tot mai 
mult de către cetățenii europeni ca sursă de informare și de conținut cultural, precum și ca 
o oportunitate de interacțiune cu politicienii și decidenții politici într-un mod interactiv și 
bazat pe colaborare; invită instituțiile UE să utilizeze mijloacele de comunicare sociale și 
alte instrumente online și să interacționeze mai activ cu cetățenii, de exemplu, prin 
folosirea unor programe ca Sharing Europe; invită instituțiile UE să pună la dispoziție, 
pentru reutilizare, mai multe informații din sectorul public;

(xxxvii) recomandă cu insistență să se creeze un temei juridic specific pentru comunicare și să 
se majoreze atât creditele de angajament, cât și cele de plată destinate măsurilor din 
domeniul comunicării, pentru a se îmbunătăți dialogul cu cetățenii.



PE491.319v03-00 10/10 AD\910859RO.doc

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 19.9.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

26
2
2

Membri titulari prezenți la votul final Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, 
Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți prezenți la votul final François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Bernd 
Posselt, Mitro Repo, Kay Swinburne


