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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă, principalele 
programe ale UE din domeniile educației, voluntariatului și culturii, reprezintă un 
instrument esențial în răspunsul mondial la schimbările climatice și joacă un rol-cheie în 
promovarea învățământului în sensul competențelor necesare pentru tranziția ecologică, 
sensibilizarea populației cu privire la aspectele legate de mediu și de schimbările 
climatice, în special în rândul tinerilor care fac voluntariat pentru protecția mediului și 
în conceperea unor soluții creative, favorabile incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu și contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
UE; subliniază, în această privință, importanța stagiilor agricole sprijinite de Erasmus+;

2. consideră că planul de investiții trebuie să vină în completarea altor politici, programe și 
fonduri relevante ale Uniunii, în special cele legate de educație și tineret, cultură și 
sport, agricultură și dezvoltare rurală, respectiv mediu și climă;

3. subliniază că planul de investiții ar trebui să sprijine cercetarea privind soluțiile bazate 
pe natură, tehnologiile verzi și alte soluții sustenabile care pot contribui la protecția 
mediului și a climei; subliniază că la finanțare ar trebui să aibă acces mai ales 
întreprinderile nou-înființate, tinerii profesioniști și tinerii care lucrează deja cu soluții 
inovatoare ecologice;

4. atrage atenția asupra faptului că, potrivit planului de investiții, se pot aloca fonduri unor 
proiecte tematice din domeniile educației, voluntariatului și culturii; invită Comisia să 
intensifice sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, Corpul european de solidaritate și 
Europa creativă, pentru a completa metodele specifice de tratare a aspectelor de mediu 
ale acestor programe și pentru a le face să se inspire reciproc;

5. subliniază că este necesar ca toate măsurile adoptate în sectoarele culturale și creative să 
fie întreprinse după consultarea tuturor organizațiilor care reprezintă diferite părți 
interesate și lucrători și cu scopul de a menține locurile de muncă și a promova crearea 
de locuri de muncă;

6. subliniază că tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic necesită noi 
abilități și competențe; ia act de faptul că, în acest sens, ar trebui alocate fonduri 
dezvoltării și punerii în aplicare a programelor pentru studenți și lucrători, cu scopul de 
a asigura formarea de specialitate, cunoștințele și competențele necesare adaptării la 
noul context socioeconomic și avansării în cadrul acestuia;

7. invită Comisia să introducă în planul de investiții măsuri de stimulare financiară, care să 
completeze programele Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă în 
tranziția către mijloace de transport mai ecologice și mai sustenabile, promovând 
totodată incluziunea și accesibilitatea; consideră că aceste măsuri de stimulare ar trebui 
sprijinite cu un buget ambițios și specific în cadrul planului de investiții; îndeamnă 
Comisia să încurajeze participanții și să le ofere acestora posibilitatea să aleagă 
modurile de transport cel mai puțin poluante, îndeosebi transportul feroviar, fără a 
stigmatiza, discrimina sau a exclude participanții a căror singură opțiune este transportul 
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aerian;

8. subliniază că eficiența energetică mai mare a clădirilor va fi unul din factorii-cheie ce 
vor permite tranziția la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon; 
subliniază că sunt necesare mai multe investiții pentru renovarea clădirilor 
energointensive de școli, universități și alte instituții educaționale și culturale, pentru a 
le îmbunătăți performanța energetică, făcându-le astfel mai sustenabile și mai ecologice;

9. este îngrijorat de situația creată de criza de COVID-19, mai ales în cazul persoanelor și 
sectoarelor mai vulnerabile, cum ar fi lucrătorii independenți și antreprenorii, ale căror 
firme și locuri de muncă sunt puse în pericol, sau familiile care se confruntă cu situații 
dramatice de șomaj; invită Comisia să adopte toate măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții aferent Pactului verde, astfel încât să elaboreze o 
abordare coordonată cu măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa pentru investiții ca 
reacție la coronavirus și propunerea privind instrumentul SURE, precum și cu 
instrumentele de redresare, și solicită ca investițiile în domeniile culturii, educației, 
tineretului și sportului să fie considerate strategice, pentru a stimula tranziția ecologică 
promovată de Pactul verde;

10. invită Comisia să depună eforturi în vederea unei cooperări mai solide la nivelul UE în 
domeniul educației privind mediul și schimbările climatice;

11. subliniază contribuția importantă a studiilor și a programelor de specialitate în acest 
domeniu.
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