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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. atrage atenția asupra importanței programelor Erasmus+, Europa creativă și Corpul 
european de solidaritate, atât pentru coeziunea socială, cât și pentru dezvoltarea 
economică a Uniunii; regretă profund faptul că propunerea Comisiei nu a respectat 
promisiunile privind majorarea bugetului alocat acestor programe, și anume triplarea 
bugetului programului Erasmus+ sau conform voinței exprimate de Parlamentul 
European și de toți factorii interesați, cel puțin dublarea bugetului programului Europa 
creativă; consideră că poziția Consiliului, de a reduce și mai mult bugetul pentru 
programele propuse de Comisie, este inacceptabilă și deosebit de iresponsabilă, având în 
vedere consecințele dramatice ale crizei COVID-19 asupra actorilor culturali și creativi 
europeni; este de opinie că criza economică provocată de pandemia de COVID-19 nu 
trebuie să afecteze investițiile cu caracter social, educațional și cultural;

2. reamintește că programul Erasmus + are valoare de simbol și este unul dintre cele mai de 
succes programe ale Uniunii, cu investiții strategice în viitorul Uniunii, susținând 
oportunitățile de educație și formare și schimburile de tineri, precum și sportul, în special 
pentru persoanele cu dizabilități din întreaga Europă; acesta contribuie la creșterea 
gradului de integrare europeană, a coeziunii sociale și la sentimentul de apartenență la 
Europa și la rețelele transfrontaliere pe tot parcursul vieții; este de opinie că ar trebui să 
se acorde prioritate promovării incluziunii și creșterii numărului de participanți în 
următoarea perioadă de programare; Prin urmare, programul Erasmus + este o investiție 
esențială în viitorul Uniunii; insistă asupra faptului că, fără triplarea bugetului disponibil, 
solicitată de Parlament, nu pot fi introduse inițiative noi ale Comisiei, astfel cum a afirmat 
deja Parlamentul; reamintește că o finanțare insuficientă a programului Erasmus+ îi va 
periclita capacitatea de a-și atinge noile obiective și de a înfrunta provocările de a deveni 
mai incluziv și mai ecologic;

3. regretă profund faptul că propunerea Consiliului privind programul Europa creativă 
prevede o sumă mai mică decât propunerea inițială a Comisiei și mult sub așteptările 
Parlamentului, respectiv ale sectoarelor culturale și creative; reamintește că dublarea 
bugetului acestui program, față de cel din cadrul financiar multianual pe 2014-2020, este 
necesară pentru a acorda un sprijin specific sectoarelor culturale și creative și pentru a 
finanța integral obiectivele și noile priorități ale programului, întrucât aceste sectoare au 
nevoie de investiții corespunzătoare pentru a putea crea noi locuri de muncă și de fonduri 
pentru a completa mecanismele naționale, în timp ce își realizează tranziția ecologică; 
reamintește că sectorul cultural și creativ este unul dintre sectoarele cel mai puternic 
afectate de pandemia de COVID-19 și solicită răspunsuri și finanțare adecvate pentru a 
reduce pierderile semnificative ale sectorului generate de închiderea neprevăzută a sălilor 
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de spectacole;

4. reamintește că, în cazul programului Corpul european de solidaritate, orice reducere a 
fondurilor față de propunerea Comisiei va afecta măsura în care acest program poate oferi 
oportunități; este de opinie că, mai ales în perioade de incertitudine socială și economică, 
este necesar să li se ofere tinerilor oportunități de a se implica în societate, de a se dezvolta 
pe plan personal și de a dobândi experiență profesională; insistă, prin urmare, ca 
programul să fie dotat cu resurse financiare adecvate;

5. este îngrijorat că integrarea fostului program „Europa pentru cetățeni” în noul program 
„Drepturi și valori”, care este afectat, la rândul său, de reduceri considerabile în 
propunerea Consiliului, ar putea determina o reducere semnificativă a bugetului destinat 
componentei „Implicarea și participarea cetățenilor”; insistă ca, în următorul CFM, să se 
aloce cel puțin 500 milioane EUR pentru „Implicarea și participarea cetățenilor”; 

6. ia act de faptul că, începând din 2010, relațiile dintre Comisie și Euronews au fost 
reglementate prin acorduri-cadru de parteneriat succesive, puse în aplicare prin programe 
de acțiune anuale; subliniază că acordul-cadru de parteneriat actual a fost semnat în 2017 
și are o durată de patru ani și că, în conformitate cu auditul independent al performanței 
efectuat în 2016, Euronews prezintă relatări de bună calitate, independente privind 
afacerile europene1; invită Comisia să publice documente mai recente pe care le are la 
dispoziție pentru a se stabili transparența deplină; consideră că este esențial, având în 
vedere studiul de caz rapid al Curții de Conturi Europene, să se exploreze modalități de 
îmbunătățire suplimentară a liniei de acțiune multimedia în ceea ce privește eficiența și 
transparența;

 7. invită Comisia să contribuie la consolidarea transparenței utilizării fondurilor în cadrul 
diferitelor componente ale programelor și al subprogramelor programelor de sprijin Erasmus+, 
Europa creativă și Corpul european de solidaritate, prin crearea de noi linii bugetare; își 
reiterează, de asemenea, solicitarea adresată Comisiei de a spori transparența la utilizarea 
bugetului alocat activităților multimedia, în special printr-o serie de noi linii bugetare aferente 
măsurilor;
8. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a-și îmbunătăți activitățile de comunicare 

externă și de relații publice; consideră că este necesar, în acest context, să se diversifice 
mai mult activitățile sprijinite prin linia bugetară aferentă măsurilor multimedia și să se 
colaboreze cu parteneri de cooperare noi sau diferiți, pentru a le oferi cetățenilor 
informații independente și cuprinzătoare privind afacerile europene; regretă profund că 
Comisia nu a dat nici acum curs solicitării Parlamentului privind o revizuire completă a 
liniei bugetare pentru măsurile multimedia, în special în ceea ce privește acordul-cadru 
cu Euronews;

1 „Performance Audit of Actions Funded in Euronews - final report” (Auditul performanței acțiunilor finanțate în 
Euronews - raport final), Moore Stephens, 28 iunie 2016, p. 8.
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9. subliniază că peisajul cultural atât de divers din Europa a avut mult de suferit din cauza 
măsurilor introduse pentru a combate pandemia de COVID-19 și că, fără ajutoare și 
investiții publice, existența multor companii și organizații din sectoarele culturale și 
creative este periclitată; subliniază că pandemia de COVID-19 a expus mari slăbiciuni 
ale sistemelor noastre de învățământ și că este nevoie de un plan de investiții coordonat 
pentru a îmbunătăți aceste sisteme; invită, prin urmare, Comisia să acorde o atenție 
deosebită atât sectoarelor culturale și creative, cât și sectorului învățământului în cadrul 
programului european de redresare.
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