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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. podkreśla znaczenie programów Erasmus+, Kreatywna Europa i Europejski Korpus 
Solidarności zarówno dla spójności społecznej, jak i dla rozwoju gospodarczego 
Unii;  głęboko ubolewa, że w swoim wniosku Komisja nie dotrzymała obietnicy 
podwyżek w budżecie przeznaczonym na te programy, mianowicie potrojenia budżetu 
programu Erasmus+ oraz – zgodnie z wolą Parlamentu Europejskiego i wszystkich 
zainteresowanych podmiotów – co najmniej podwojenia budżetu programu „Kreatywna 
Europa”; jest zdania, że stanowisko Rady dotyczące dalszego zmniejszenia środków 
budżetowych na programy zaproponowane przez Komisję jest nieakceptowalne i 
szczególnie nieodpowiedzialne, zważywszy na dramatyczne skutki kryzysu związanego 
z COVID-19 dla europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym; jest zdania, że kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 nie 
powinien zaszkodzić inwestycjom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym;

2. przypomina, że program Erasmus+ jest symbolicznym i jednym z najbardziej udanych 
programów Unii, stanowiącym strategiczną inwestycję w jej przyszłość, wspierającym 
możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia, a także sportu, zwłaszcza dla osób z 
niepełnosprawnościami w całej Europie; pomaga on w zacieśnianiu integracji 
europejskiej, zwiększaniu spójności społecznej oraz budowaniu poczucia przynależności 
do Europy i tworzeniu transgranicznych sieci kontaktów na całe życie; uważa, że w 
następnym okresie programowania priorytetowe znaczenie powinno mieć promowanie 
włączenia społecznego i zwiększanie liczby uczestników; program Erasmus+ jest zatem 
kluczową inwestycją w przyszłość Unii; zaznacza, że bez potrojenia dostępnego budżetu, 
o co wnioskuje Parlament, Komisja nie będzie mogła podjąć żadnych nowych inicjatyw, 
na co Parlament zwrócił już uwagę; przypomina, że brak wystarczających środków 
finansowych na program Erasmus+ spowoduje, że program nie będzie w stanie osiągnąć 
nowych celów ani sprostać ambicji stania się coraz bardziej integracyjnym i 
ekologicznym;

3. głęboko ubolewa, że we wniosku Rady dotyczącym programu „Kreatywna Europa” 
przewidziano budżet niższy niż w pierwotnym wniosku Komisji, znacznie odbiegający 
od oczekiwań Parlamentu oraz sektora kultury i sektora kreatywnego; przypomina, że 
podwojenie budżetu programu w stosunku do wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 jest konieczne, aby zapewnić ukierunkowane wsparcie dla sektora kultury i 
sektora kreatywnego oraz w pełni sfinansować ambitne i nowe priorytety programu, gdyż 
we wspomnianych sektorach potrzebne są odpowiednie inwestycje sprzyjające tworzeniu 
miejsc pracy oraz finansowanie, aby uzupełnić systemy krajowe, a jednocześnie 
rozpocząć transformację ekologiczną; przypomina, że sektor kultury i sektor kreatywny 
należą do sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, i wzywa do 
poczynienia odpowiednich kroków i do odpowiedniego dofinansowania, aby ograniczyć 
poważne straty ponoszone przez ten sektor w związku z nieprzewidzianym zamknięciem 
placówek kulturalnych podczas pandemii;

4. przypomina, że w przypadku programu Europejski Korpus Solidarności każde 
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zmniejszenie finansowania w stosunku do wniosku Komisji wpływa na zakres oferty 
programu; jest zdania, że zwłaszcza w czasach niepewności społecznej i gospodarczej 
konieczne jest umożliwienie młodym ludziom zaangażowania w życie społeczne, 
osobistego rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego; nalega w związku z tym na 
odpowiednie finansowanie tego programu;

5. jest zaniepokojony, że włączenie poprzedniego programu „Europa dla Obywateli” do 
nowego programu „Prawa i Wartości”, który sam jest dotknięty znacznymi cięciami 
przewidzianymi we wniosku Rady, może doprowadzić do znacznego obniżenia budżetu 
przeznaczonego na „Zaangażowanie i udział obywateli”; nalega na udostępnienie w 
następnych WRF co najmniej 500 mln EUR na „Zaangażowanie i udział obywateli”; 

6. zauważa, że od 2010 r. stosunki między Komisją a Euronews są regulowane kolejnymi 
umowami ramowymi o partnerstwie, wdrażanymi w ramach rocznych programów 
działania; podkreśla, że obecna umowa ramowa o partnerstwie została podpisana w 
2017 r. na okres czterech lat oraz że zgodnie z niezależną kontrolą wykonania zadań 
przeprowadzoną w 2016 r. „Euronews realizuje wysokiej jakości niezależne reportaże na 
temat UE”1;wzywa Komisję do opublikowania bardziej aktualnych dokumentów w celu 
zapewnienia pełnej przejrzystości; uważa, że w świetle niedawnego przeglądu 
punktowego w trybie pilnym przeprowadzonego przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy istotne jest zbadanie sposobów zwiększenia skuteczności i rozliczalności 
działań multimedialnych;

7. wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości wykorzystywania środków finansowych 
w ramach różnych komponentów i podprogramów programów wsparcia Erasmus+, 
Kreatywna Europa i Europejski Korpus Solidarności przez utworzenie nowych linii 
budżetowych; ponawia również swój apel do Komisji o zwiększenie przejrzystości 
wydatków z budżetu na działania multimedialne, w szczególności za pośrednictwem 
szeregu nowych linii budżetowych związanych ze stosowanymi środkami;

8. ponawia swój apel do Komisji o usprawnienie komunikacji zewnętrznej i działań 
informacyjnych; w tym kontekście zauważa potrzebę większego zróżnicowania działań 
wspieranych w ramach linii budżetowej przeznaczonej na działania multimedialne oraz 
wyboru nowych lub innych partnerów, tak aby zapewnić obywatelom niezależne i 
kompleksowe informacje na tematy związane z Unią; głęboko ubolewa, że Komisja nadal 
nie odpowiedziała na wniosek Parlamentu dotyczący kompleksowego przeglądu linii 
budżetowej przeznaczonej na działania multimedialne, w szczególności w odniesieniu do 
umowy ramowej z Euronews;

9. zaznacza, że środki mające na celu ograniczenie pandemii COVID-19 szkodzą 
różnorodności europejskiego krajobrazu kulturowego oraz że bez publicznych inwestycji 
i pomocy wielu przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym grozi bankructwo; podkreśla, że pandemia COVID-19 ujawniła 
poważne słabości naszych systemów edukacji oraz że potrzebny jest skoordynowany plan 
inwestycyjny w celu ulepszenia tych systemów; w związku z tym wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi w ramach europejskiego programu odbudowy zarówno na 

1 „Performance Audit of Actions Funded in Euronews – final report” [Audyt wykonania zadań finansowanych w 
Euronews – sprawozdanie końcowe], Moore Stephens, 28 czerwca 2016 r., s. 8.
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sektor kultury i sektor kreatywny, jak i na sektor edukacji.



PE655.780v02-00 6/7 AD\1214862PL.docx

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia 1.10.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

24
1
5

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, 
Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, 
Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Hannes Heide, Irena Joveva, 
Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace 
Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Marcos Ros Sempere, 
Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas 
głosowania końcowego

Pernando Barrena Arza, Łukasz Kohut, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, 
Željana Zovko



AD\1214862PL.docx 7/7 PE655.780v02-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

24 +

PPE Asim Ademov, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Željana Zovko, Milan Zver

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Lukasz Kohut, Predrag Fred Matić, Victor 
Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

RENEW Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE Marcel Kolaja, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

NI Isabella Adinolfi

1 -

ID Christine Anderson

5 0

ID Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

ECR Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov


