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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση, πρωτίστως 
στη νέα γενιά της Ευρώπης, που στηρίζει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
όλη την Ευρώπη, συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην 
καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και αποτελεί, συνεπώς, επένδυση ζωτικής 
σημασίας στο μέλλον της Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι, ενώ ο προϋπολογισμός 
του είναι σχετικά μικρός, δεδομένου ότι συνιστά το 1,8 % του τρέχοντος ΠΔΠ, το 
Erasmus+ είναι από τα πιο γνωστά προγράμματα της Ένωσης· επαναβεβαιώνει ότι η 
σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ζωτική 
σημασία προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στην υψηλή ζήτηση, 
όπως αποδεικνύει ο όγκος των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες υπερβαίνουν 
κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί κατά 10 % η 
χρηματοδότηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε όλες τις γραμμές του 
προϋπολογισμού για το Erasmus+, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα χαμηλά 
ποσοστά επιτυχίας και να δοθεί σε περισσότερους ανθρώπους η δυνατότητα να 
επωφεληθούν από το πρόγραμμα· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και προτίθεται να υπερασπιστεί την αύξηση αυτή· 

2. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», οι οποίες αναμένεται να υπονομεύσουν περαιτέρω 
τον στόχο του που συνίσταται στην υποστήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα της Ένωσης και, κατ’ επέκταση, στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, 
της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της ανάπτυξης· εμμένει στην άποψη ότι 
τα επίπεδα χρηματοδότησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του 
προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα πάσχει από χρόνια 
υποχρηματοδότηση· ζητεί, κατά συνέπεια, όχι μόνο να μην υπάρξουν περικοπές, αλλά 
να αυξηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» κατά 10 % στον προϋπολογισμό του 2020, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση του δημιουργικού και του 
πολιτιστικού τομέα· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διπλασιασμό 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο επόμενο ΠΔΠ και 
προτίθεται να υπερασπιστεί την αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων πολιτιστικής 
τηλεόρασης υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη μέσω του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη»·

3. σημειώνει ότι η διοργανική συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης έχει τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός για τη 
λειτουργία του προγράμματος· αναγνωρίζει ότι το σκέλος του προγράμματος που 
αφορά τον εθελοντισμό έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ συμμετεχόντων 
και οργανώσεων· 

4. τονίζει την αξία που έχει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την ενίσχυση 
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της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση και την τόνωση του αισθήματος 
του πολίτη· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές που 
προτείνει το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό· ζητεί την επαναφορά και την ενίσχυση 
των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η δημοκρατική συμμετοχή· τονίζει ότι το 
επόμενο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
στο επόμενο ΠΔΠ που καλύπτει την περίοδο 2021-2027, ωστόσο στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»· θεωρεί ότι η περαιτέρω 
ενίσχυση θα πρέπει να κατευθυνθεί αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια 
αγωγή του πολίτη, προκειμένου να παρέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την 
κατανόηση του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης και για την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και των τρεχουσών διεθνών 
κοινωνικοπολιτικών μεταβολών·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την προσοχή που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 για να διαμορφώσει μια συνεκτική και βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προώθηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας, και να διαθέσει, το 2020 
και εν συνεχεία, τα αναγκαία κονδύλια για τον σκοπό αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω των σχετικών προγραμμάτων του ΠΔΠ· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έργα και οι υποδομές που 
σχετίζονται με τον πολιτισμό –και την εκπαίδευση– στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα 
προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης, συγκεκριμένα στα ΕΔΕΤ, το ΕΤΣΕ και το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να προωθήσει συνεκτικές 
συνέργειες σε όλα τα προγράμματα της Ένωσης –όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», 
ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Erasmus+, το EaSI, το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» και το COSME, το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ– προκειμένου να 
ενισχυθεί η στήριξη έργων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού, καθώς και στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· εμμένει στην 
άποψη ότι οι συνέργειες δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως επιδοκιμασία, από την 
πλευρά του Κοινοβουλίου, ενδεχόμενων ανακατανομών ή περικοπών του 
προϋπολογισμού·

7. δεδομένου ότι το αθλητικό σκέλος του προγράμματος Erasmus+ είναι ένα εγχείρημα 
που έχει στεφθεί με επιτυχία, καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί επίσης με τα 
υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών, στα οποία ζουν περισσότεροι από πέντε 
εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης. Χρειάζονται, εν προκειμένω, ρεαλιστικές και 
προσαρμοσμένες γραμμές του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 για το 
κεφάλαιο του αθλητισμού, μεταξύ άλλων και για διακρατικά μίτινγκ στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό·

8. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την εξωτερική επικοινωνία και την πληροφόρηση των 
πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση 
και να βελτιωθεί η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης· τονίζει τη 
σημασία των ενεργειών πολυμέσων για την προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
δημόσιου χώρου, όπως και της πολυγλωσσίας· αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες χρειάζονται ισχυρή και ανεξάρτητη δημοσιογραφία που θα τους παρέχει 
πληροφορίες υπό ευρωπαϊκό πρίσμα· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
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διασφαλίσει και να ενισχύσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 για τις ενέργειες 
πολυμέσων· ζητεί, εν προκειμένω, αύξηση κατά 5 % στη γραμμή του προϋπολογισμού 
για την ενέργεια πολυμέσων στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το κρίσιμης σημασίας έργο του Euranet Plus για το 
υπόλοιπο του ΠΔΠ· παροτρύνει, ταυτόχρονα, την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία όσον αφορά τη χρήση του προϋπολογισμού για ενέργειες πολυμέσων, 
ιδίως με τη δημιουργία ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τις διάφορες 
ενέργειες, και να προχωρήσει σε πλήρη επανεξέταση του προϋπολογισμού που 
χρησιμοποιείται για ενέργειες πολυμέσων· 

9. είναι θορυβημένο από τα συμπεράσματα της συνοπτικής περιπτωσιολογικής 
επισκόπησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Euronews, όπου 
επισημαίνεται ότι το Euronews ανήκει πλέον κατά 85 % σε ιδιώτες επενδυτές και μόνο 
κατά 15 % σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της Ένωσης και τρίτων χωρών και σε 
τοπικές δημόσιες αρχές, ότι η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Ένωση στο 
Euronews στερείται διαφάνειας και λογοδοσίας, ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης και 
αξιολόγησης δεν είναι επαρκώς αξιόπιστοι και ότι το Euronews δεν είναι προσβάσιμο 
στην πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη 
διαπίστωση ότι, μετά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού το 2018, με 
την οποία εξαλείφθηκε η αναφορά στην έννοια των οργανισμών που υπηρετούν το 
γενικό συμφέρον της Ένωσης, προβλέπονται επιχορηγήσεις για το Euronews βάσει του 
άρθρου 195 πρώτη παράγραφος στοιχεία γ) και στ) του δημοσιονομικού κανονισμού 
(οργανισμοί με εκ των πραγμάτων μονοπώλιο/ειδική τεχνική αρμοδιότητα) και όχι 
βάσει του άρθρου 180 (ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη ενός στόχου πολιτικής 
της Ένωσης/οργανισμού που εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης ή που υποστηρίζει 
πολιτική της Ένωσης), γεγονός που συνεπάγεται ότι το Euronews δεν υπηρετεί πλέον 
το γενικό συμφέρον της Ένωσης· υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καλεί την Επιτροπή να 
απαντήσει σε όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης των κονδυλίων που χορηγούνται στο Euronews και να αξιολογήσει εκ 
νέου την προσέγγισή της όσον αφορά τη συνεργασία με το Euronews· επιπλέον, σε 
περίπτωση παράτασης της σύμβασης-πλαισίου με το Euronews πέραν του 2020, ζητεί η 
διάρκεια της σύμβασης να μην υπερβαίνει τα δύο έτη· ενθαρρύνει, ακόμη, την 
Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους παροχής ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης σχετικά με τις υποθέσεις της Ένωσης στους ευρωπαίους τηλεθεατές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές στις καταναλωτικές 
συνήθειες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επενδύσει σε έναν διαφοροποιημένο 
συνδυασμό μέσων ενημέρωσης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το Euronews·

10. επισημαίνει τις δυνατότητες των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών (ΔΣΠΕ)· εκτιμά ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΔΣΠΕ από την 
Επιτροπή αφήνει πολύ περιορισμένο χρόνο στις γνωμοδοτικές επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξετάσουν τις αξιολογήσεις και τα σχόλια· εκφράζει, 
επίσης, τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξιολογήσεις και τα 
σχόλια που καταθέτει η Επιτροπή δεν έχουν απολύτως αντικειμενικό χαρακτήρα και 
φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από θεσμικές ή προσωπικές προτιμήσεις· υπενθυμίζει ότι 
η μη εφαρμογή κάποιου από τα ΔΣΠΕ από την Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσει λόγο για χαμηλή αξιολόγηση· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της διαδικασίας εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, προκειμένου να δίδεται στην επιτροπή επαρκής χρόνος για να εξετάσει τα 
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αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης της Επιτροπής· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή να παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των ΔΣΠΕ των 
επιτροπών, με έμφαση σε επιτυχημένα και ανεπιτυχή έργα.
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