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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. φρονεί ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 δεν θα 
πρέπει να αποβεί εις βάρος των επενδύσεων για την κοινωνική πολιτική και τις 
πολιτικές για την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό· αυξάνει, 
επομένως, τα κονδύλια του προγράμματος Erasmus+ και του προγράμματος του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την καλύτερη στήριξη της ανάκαμψης και του 
«οικολογικού προσανατολισμού» των εν λόγω προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση καλής προσέγγισης για τα ευάλωτα 
άτομα, ο αποκλεισμός των οποίων έχει επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στα προγράμματα, χωρίς κανείς να μείνει 
πίσω· 

2. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ψηφιακή διάσταση των προγραμμάτων 
της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ιδίως στο πλαίσιο της 
πανδημίας και της ανάκαμψης, και να υποστηριχθούν οι τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας (ΤΠΔ) για την πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης ως 
ευκαιρίας·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων της 
Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης το 2022·

4. δεδομένων των δραματικών συνεπειών της κρίσης COVID-19 στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας της Ευρώπης, ενισχύει το σκέλος «Πολιτισμός» 
του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», για να υποστηρίξει την ανάκαμψη 
οργανισμών, καλλιτεχνών και όλων των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, να 
παράσχει στοχευμένη στήριξη στις τέχνες του θεάματος, ιδίως στον τομέα της 
μουσικής, και να δώσει οικολογικό προσανατολισμό και να συμπεριλάβει μια 
κοινωνική διάσταση στο πρόγραμμα·

5. επαναλαμβάνει ότι η αύξηση των προϋπολογισμών των προγραμμάτων πρέπει να 
συμβαδίζει με γραμμική και σταδιακή αύξηση των ετήσιων πιστώσεων, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσανάλογες αυξήσεις και δυσκολίες απορρόφησης κατά τα τελευταία 
έτη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027·

6. παροτρύνει εκ νέου τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το 2 % του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανάκαμψη των τομέων και των κλάδων του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη 
διαθέσει μέρος των σχεδίων ανάκαμψής τους προς όφελος των τομέων και των κλάδων 
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και τουλάχιστον 10 % για τον τομέα της 
εκπαίδευσης·

7. εμμένει στην άποψη ότι κανένα κονδύλιο από κανέναν από τους τρεις άξονες του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 
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χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας New European Bauhaus, 
σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση που έχει αναλάβει κατ’ επανάληψη η Επίτροπος 
Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, προκειμένου να 
αποφευχθεί η εκτροπή των ήδη λιγοστών κονδυλίων του προγράμματος σε νέες, 
απρόβλεπτες πολιτικές προτεραιότητες· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει νέους 
πόρους για την πρωτοβουλία New European Bauhaus, προσαρμοσμένους στις 
συγκεκριμένες ανάγκες της εν λόγω πρωτοβουλίας·

8. τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερα κονδύλια για τη χρηματοδότηση όλων των έργων 
υψηλής ποιότητας που υποβάλλονται κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών» του 
προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», και για την αντιμετώπιση του 
ιστορικά χαμηλού ποσοστού επιτυχίας που σημειώνει η εφαρμογή του εν λόγω 
σκέλους·

9. αυξάνει τον προϋπολογισμό για τις «Ενέργειες πολυμέσων» κατά 2,2 εκατομμύρια 
EUR και δημιουργεί αποθεματικό 5 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να βρει μια κατάλληλη λύση και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 
σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική χρηματοδότηση, 
τουλάχιστον διετούς διάρκειας, των ραδιοφωνικών δικτύων που καλύπτουν θέματα της 
ΕΕ· ζητεί, ωστόσο, το αποθεματικό αυτό να μην τιμωρεί τις εταιρικές σχέσεις που 
συνάπτει η Επιτροπή με άλλους εταίρους για την παροχή ποιοτικής ευρωπαϊκής 
ενημέρωσης, στο πλαίσιο των «Ενεργειών πολυμέσων»· επιβεβαιώνει ειδικότερα την 
υποστήριξή του για τη συντακτική εταιρική σχέση που συνήφθη με το Euronews στο 
πλαίσιο αυτό· διαχωρίζει, επιπλέον, την υφιστάμενη γραμμή του προϋπολογισμού στις 
τέσσερις συνιστώσες της, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και του 
δημοσιονομικού ελέγχου·

10. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ειδικά μέτρα για να ενισχύσει την προβολή και την 
προσβασιμότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
τεχνογνωσία των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδίως των 
μικρότερων οργανισμών, ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις διοικητικές διαδικασίες 
που απαιτούνται για την πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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