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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. przypomina, że program Erasmus+ stanowi skierowaną głównie do młodego pokolenia 
Europejczyków strategiczną inwestycję, która wspiera możliwości w zakresie edukacji i 
szkolenia w całej Europie oraz przyczynia się do większej spójności społecznej i do 
budowania więzi z Europą, a zatem stanowi kluczową inwestycję w przyszłość Unii; 
podkreśla fakt, że choć budżet Erasmus+ jest stosunkowo niewielki i stanowi 1,8 % 
obecnych wieloletnich ram finansowych (WRF), jest to jeden z najlepiej znanych 
programów unijnych; potwierdza, że znaczny wzrost budżetu programu Erasmus+ jest 
niezwykle ważny, ponieważ pozwoli wyjść naprzeciw dużemu nim zainteresowaniu, o 
którym świadczy liczba otrzymanych wniosków, znacznie przewyższająca dostępne 
środki finansowe; w związku z tym wzywa do zwiększenia o 10 % środków we 
wszystkich pozycjach budżetowych programu Erasmus+ w projekcie budżetu na 
2020 r., aby zaradzić niskim wskaźnikom pozytywnego rozpatrywania wniosków i 
umożliwić większej liczbie osób skorzystanie z programu; przypomina, że Parlament 
popiera potrojenie budżetu programu Erasmus+ w następnych WRF i zamierza bronić 
tego zwiększenia środków; 

2. zdecydowanie sprzeciwia się cięciom zaproponowanym przez Radę w programie 
„Kreatywna Europa”, ponieważ jeszcze bardziej osłabiłyby one jego cel polegający na 
wspieraniu sektora kultury i sektora kreatywnego w Unii, a tym samym na wzmacnianiu 
poczucia przynależności do Europy oraz na sprzyjaniu spójności społecznej, 
zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu; podkreśla, że poziomy finansowania powinny 
odpowiadać ambicjom programu, i przypomina, że jest on stale niedofinansowany; w 
związku z tym sprzeciwia się cięciom oraz zwraca się o zwiększenie o 10 % środków w 
pozycjach budżetowych dotyczących programu „Kreatywna Europa” w projekcie 
budżetu na 2020 r. w celu wsparcia wysiłków na rzecz wzmocnienia sektora 
kreatywnego i sektora kultury; przypomina, że Parlament popiera podwojenie budżetu 
programu „Kreatywna Europa” w następnych WRF i zamierza bronić tego zwiększenia 
środków; wzywa Komisję do dalszego wspierania wielojęzycznej i wysokiej jakości 
oferty europejskich programów o kulturze w telewizji w całej Europie za 
pośrednictwem programu „Kreatywna Europa”;

3. uznaje, że uszanowano porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie finansowania 
Europejskiego Korpusu Solidarności i przyznano odpowiedni budżet na 
funkcjonowanie programu; zwraca uwagę, że część programu poświęcona 
wolontariatowi wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników i organizacji; 

4. podkreśla znaczenie programu „Europa dla Obywateli” dla poprawy zrozumienia Unii 
przez obywateli oraz dla propagowania poczucia obywatelstwa; w związku z tym 
ubolewa nad cięciami budżetowymi zaproponowanymi przez Radę; zwraca się o 
przywrócenie i wzmocnienie powiązanych pozycji budżetowych w celu zachęcania do 
zaangażowania obywatelskiego i uczestnictwa w życiu demokratycznym; podkreśla, że 
następny program „Europa dla Obywateli” wymaga odpowiedniego finansowania w 
następnych WRF obejmujących lata 2021–2027, choć wpisuje się on w ramy programu 
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„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”; uważa, że dalszego wzmocnienia wymaga 
edukacja w zakresie obywatelstwa europejskiego i globalnego, aby rozpowszechniać 
wiedzę potrzebną do zrozumienia ram instytucjonalnych Unii i do aktywnego 
angażowania obywateli w rozwiązywanie światowych wyzwań i aktualnych problemów 
związanych z międzynarodowymi przemianami społeczno-politycznymi;

5. wzywa Komisję, aby wykorzystała zainteresowanie wywołane Europejskim Rokiem 
Dziedzictwa Kulturowego 2018, aby stworzyć spójną i zrównoważoną długofalową 
strategię promowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie, w tym dzięki 
badaniom naukowym, oraz przeznaczyć na ten cel niezbędne środki w 2020 r. i w 
kolejnych latach; w związku z tym wzywa do udostępnienia specjalnych funduszy w 
odpowiednich programach WRF; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty i infrastruktura w zakresie kultury i 
kształcenia są wspierane w licznych unijnych programach i instrumentach, w 
szczególności w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych, Europejskim 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i w programie „Horyzont 2020”; 
ponownie wzywa Komisję do wspierania spójnych synergii między programami 
unijnymi – takimi jak „Horyzont 2020”, instrument „Łącząc Europę”, Erasmus+, EaSI, 
„Kreatywna Europa” oraz COSME, EFIS i europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne – w celu zwiększenia wsparcia dla projektów w dziedzinie edukacji, 
młodzieży i sportu, a także w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; podkreśla, że 
synergii nie należy interpretować jako zatwierdzenia przez Parlament jakichkolwiek 
przesunięć lub cięć budżetowych;

7. biorąc pod uwagę, że komponent sportowy programu Erasmus+ okazał się sukcesem, 
apeluje do Komisji o poświęcenie uwagi również terytoriom zamorskim państw 
członkowskich, gdzie mieszka ponad pięć milionów obywateli Unii; w związku z tym w 
WRF na lata 2021–2027 potrzebne są realistyczne i dostosowane pozycje budżetowe 
dla rozdziału poświęconemu sportowi, w tym w odniesieniu do spotkań 
transnarodowych w ramach programu Erasmus+ Sport;

8. apeluje do Komisji o usprawnienie zewnętrznej komunikacji i kontaktów z 
obywatelami, aby przeciwdziałać fałszywym informacjom i dezinformacji oraz lepiej 
informować o działaniach Unii; podkreśla znaczenie działań multimedialnych w 
promowaniu wspólnej europejskiej sfery publicznej, a także wielojęzyczności; uznaje, 
że społeczeństwa europejskie potrzebują silnego i niezależnego dziennikarstwa, które 
dostarcza im informacji z perspektywy europejskiej; w związku z tym apeluje do 
Komisji o zabezpieczenie i podwyższenie środków w projekcie budżetu na 2020 r. w 
odniesieniu do działań multimedialnych; wzywa w związku z tym do zwiększenia o 5 % 
środków w pozycji budżetowej dotyczącej działań multimedialnych w projekcie 
budżetu na rok 2020 w celu sfinansowania ważnych prac sieci Euranet Plus w 
pozostałym okresie obowiązywania WRF; jednocześnie wzywa Komisję do 
zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie wykorzystania budżetu na 
działania multimedialne, w szczególności poprzez utworzenie specjalnych pozycji 
budżetowych związanych z różnymi działaniami, a także do przeprowadzenia pełnego 
przeglądu budżetu przeznaczonego na działania multimedialne; 

9. wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że po przeprowadzeniu przeglądu punktowego 
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w trybie pilnym w sprawie Euronews Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż 
Euronews jest obecnie w 85 % własnością prywatnych inwestorów oraz jedynie w 15 % 
własnością nadawców z Unii i spoza Unii i lokalnych władz publicznych, poza tym 
wsparcie finansowe Unii dla Euronews jest nieprzejrzyste, wątpliwości budzi kwestia 
rozliczalności, mechanizmy monitorowania i oceny są raczej słabe, a sama sieć jest 
niedostępna dla większości obywateli Unii; wyraża szczególne zaniepokojenie w 
związku z tym, że po przeglądzie rozporządzenia finansowego przeprowadzonym w 
2018 r., w wyniku którego skreślono odniesienie do pojęcia organów działających w 
ogólnym interesie Unii, dotacji dla Euronews udziela się w oparciu o art. 195 akapit 
pierwszy lit. c) i f) rozporządzenia finansowego (organy mające monopol faktyczny / 
specjalne kompetencje techniczne), a nie w oparciu o jego art. 180 (działania mające na 
celu wspieranie celów polityki Unii / organy wpisujące się w politykę Unii lub ją 
wspierające), co oznacza, że Euronews nie działa już w ogólnym interesie Unii; w 
świetle powyższych rozważań wzywa Komisję do zareagowania na wszystkie obawy 
zgłoszone przez Trybunał Obrachunkowy w ramach monitorowania funduszy 
przyznanych Euronews i do ponownej oceny jej podejścia do współpracy z Euronews; 
ponadto, w przypadku przedłużenia umowy ramowej z Euronews na okres po 2020 r., 
apeluje o to, by okres obowiązywania umowy nie przekraczał dwóch lat; zachęca 
również Komisję do rozważenia nowych sposobów przekazywania europejskim 
odbiorcom niezależnych i kompleksowych informacji na temat spraw unijnych, z 
uwzględnieniem nowych osiągnięć technologicznych i zmian w zwyczajach 
konsumentów; w związku z tym wzywa Komisję do zainwestowania w zróżnicowany 
zestaw instrumentów informacyjnych, który mógłby obejmować Euronews;

10. zwraca uwagę na potencjał projektów pilotażowych i działań przygotowawczych; 
uważa, że dokonana przez Komisję Europejską wstępna ocena projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych pozostawia bardzo niewiele czasu komisjom 
opiniodawczym w Parlamencie Europejskim na ustosunkowanie się do ocen i uwag; 
ubolewa ponadto, że w niektórych przypadkach oceny i uwagi przedstawione przez 
Komisję nie są całkowicie obiektywne oraz wydaje się, że miały na nie wpływ 
preferencje poszczególnych instytucji lub osób; przypomina, że niewdrożenie danego 
projektu pilotażowego czy działania przygotowawczego w Komisji nigdy nie może być 
powodem przyznania mu niskiej oceny; wobec tego apeluje do Komisji o rozważenie 
możliwości dokonania przeglądu procedury wstępnej oceny, aby dać komisji 
parlamentarnej wystarczająco dużo czasu na ustosunkowanie się do wyników wstępnej 
oceny przeprowadzonej przez Komisję; ponadto zwraca się do Komisji o informacje 
zwrotne na temat wdrożenia projektów pilotażowych i działań przygotowawczych 
komisji oraz o wskazanie udanych i nieudanych projektów.
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