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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. τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη» και του 
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τόσο για την κοινωνική συνοχή 
όσο και για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν τήρησε τις υποσχέσεις που δόθηκαν σχετικά 
με τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό που διατίθεται για τα εν λόγω προγράμματα, 
δηλαδή τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ή 
ικανοποίηση της επιθυμίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών τουλάχιστον να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»· είναι της άποψης ότι η θέση του Συμβουλίου, για 
περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή για τα προγράμματα, 
είναι απαράδεκτη και ιδιαίτερα ανεύθυνη, δεδομένων των δραματικών επιπτώσεων της 
κρίσης της νόσου COVID-19 στους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς 
φορείς· είναι της άποψης ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία 
COVID-19 δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των επενδύσεων για την κοινωνική πολιτική 
και τις πολιτικές για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό·

2. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έχει συμβολική σημασία και είναι ένα από τα 
πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης, καθότι αποτελεί μια στρατηγική επένδυση 
στο μέλλον της Ένωσης, που στηρίζει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις 
ανταλλαγές νέων, καθώς και τον αθλητισμό, ιδίως για τα άτομα με αναπηρίες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
της κοινωνικής συνοχής, στην καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και στη δημιουργία 
δια βίου διασυνοριακών δικτύων· θεωρεί ότι την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της ένταξης και στην αύξηση του 
αριθμού των συμμετεχόντων· κατά συνέπεια, το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί 
σημαντική επένδυση για το μέλλον της Ένωσης· εμμένει στην άποψη ότι, αν δεν 
τριπλασιαστεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, όπως επιδιώκεται από το Κοινοβούλιο, 
δεν μπορούν να γίνουν δεκτές νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως έχει ήδη 
δηλώσει το Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για το 
πρόγραμμα Erasmus+ θα θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά του να επιτύχει τους νέους 
στόχους του και να αντεπεξέλθει στην πρόκληση να γίνει πιο συμμετοχικό και 
οικολογικό·

3. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υπολείπεται της αρχικής πρότασης της Επιτροπής 
και υστερεί σημαντικά έναντι των προσδοκιών του Κοινοβουλίου καθώς και των 
τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας· υπενθυμίζει ότι ο διπλασιασμός του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα σε σύγκριση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2014-2020 είναι απαραίτητος ώστε να παρασχεθεί στοχευμένη στήριξη στους τομείς 
του πολιτισμού και της δημιουργίας και να υπάρξει πλήρης χρηματοδοτική κάλυψη των 
φιλοδοξιών και των νέων προτεραιοτήτων του προγράμματος, καθώς, προκειμένου να 
προωθηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να χρηματοδοτηθεί η συμπλήρωση των 
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εθνικών συστημάτων, απαιτείται η κατάλληλη επενδυτική στήριξη των τομέων αυτών, 
ενώ πραγματοποιείται η οικολογική τους μετάβαση· υπενθυμίζει ότι ο τομέας του 
πολιτισμού και της δημιουργίας είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και ζητεί επαρκείς απαντήσεις και 
χρηματοδότηση, προκειμένου να περιοριστούν οι σημαντικές απώλειες του τομέα λόγω 
του απρόβλεπτου κλεισίματος χώρων εκδηλώσεων κατά την πανδημία·

4. υπενθυμίζει, σε σχέση με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ότι 
κάθε περικοπή της χρηματοδότησης σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής 
επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες· θεωρεί 
ότι, ιδίως σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας, είναι απαραίτητο να 
παρέχονται στους νέους δυνατότητες κοινωνικής συνεισφοράς, προσωπικής ανάπτυξης 
και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας· επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη 
επαρκούς χρηματοδότησης του προγράμματος·

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συμπερίληψη του προηγούμενου 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» στο νέο πρόγραμμα «Δικαιώματα και 
αξίες», το οποίο με τη σειρά του υφίσταται σημαντικές περικοπές στο πλαίσιο της 
πρότασης του Συμβουλίου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
προϋπολογισμού που διατίθεται για τη γραμμή «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των 
πολιτών»· επιμένει ότι στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να διατεθούν 
τουλάχιστον 500 εκατομμύρια EUR για τη γραμμή «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή 
των πολιτών»· 

6. σημειώνει ότι, από το 2010, οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και του Euronews 
καλύπτονται από διαδοχικές συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ), οι οποίες 
υλοποιούνται μέσω ετήσιων προγραμμάτων δράσης· τονίζει ότι η τρέχουσα ΣΠΕΣ 
υπεγράφη το 2017 για περίοδο τεσσάρων ετών και ότι, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο 
έλεγχο επιδόσεων που διενεργήθηκε το 2016, «το Euronews παρέχει ποιοτική και 
ανεξάρτητη ενημέρωση σε θέματα ΕΕ»1· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει πιο 
πρόσφατα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της, για να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια· 
θεωρεί απαραίτητο, υπό το πρίσμα της πρόσφατης συνοπτικής περιπτωσιολογικής 
επισκόπησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, να εξεταστούν τρόποι για την 
περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και της λογοδοσίας σε σχέση με τη γραμμή 
«Ενέργειες πολυμέσων»·

7. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει νέες γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου 
να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων στο 
πλαίσιο των διαφόρων σκελών και υποπρογραμμάτων των προγραμμάτων στήριξης 
Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»· 
επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια 
στη χρήση του προϋπολογισμού για δραστηριότητες πολυμέσων, ιδίως μέσω μιας 
σειράς νέων γραμμών του προϋπολογισμού σε σχέση με τις επιμέρους ενέργειες·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τις εξωτερικές της 
δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
αναγκαίο να διαφοροποιηθούν περισσότερο οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 

1 «Performance Audit of Actions Funded in Euronews – final report» (Έλεγχος επιδόσεων των ενεργειών που 
χρηματοδοτούνται στο Euronews – τελική έκθεση), Moore Stephens, 28 Ιουνίου 2016, σ. 8.
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τη γραμμή του προϋπολογισμού για τις ενέργειες πολυμέσων και να υπάρξει 
συνεργασία με νέους ή άλλους εταίρους, προκειμένου να παρέχεται στους πολίτες 
ανεξάρτητη και πλήρης ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη βαθιά 
του λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για συνολική επανεξέταση της γραμμής του προϋπολογισμού για 
ενέργειες πολυμέσων, ιδίως όσον αφορά τη σύμβαση-πλαίσιο με το Euronews·

9. υπενθυμίζει ότι το ποικιλόμορφο πολιτιστικό τοπίο της Ευρώπης επηρεάζεται σοβαρά 
από τα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19, και ότι χωρίς δημόσιες 
επενδύσεις και ενισχύσεις απειλείται η ύπαρξη πολλών εταιρειών και οργανισμών 
στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
αποκάλυψε σημαντικές αδυναμίες στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, και για τη 
βελτίωσή τους απαιτείται ένα συντονισμένο επενδυτικό σχέδιο· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή τόσο στους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος ανάκαμψης.
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