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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. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19 στην εκπαίδευση, στους τομείς και κλάδους του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, στη νεολαία, στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στον αθλητισμό· 
παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανάκαμψη των εν λόγω τομέων και να συνεχιστεί η διευκόλυνση της ψηφιακής και 
πράσινης μετάβασής τους, καθώς και η στήριξη των δικαιούχων των προγραμμάτων 
Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», μεταξύ 
άλλων με την ενίσχυση των ετήσιων πόρων που διατίθενται στα προγράμματα αυτά στο 
πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

2. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μόνο πρόγραμμα της 
ΕΕ που αφορά ειδικά τη στήριξη των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας· ζητεί να παρασχεθεί ιδιαίτερη στήριξη στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, ιδίως προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση της Ένωσης και να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τους φραγμούς της 
αγοράς, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες αυτές να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

3. σημειώνει ότι τα πρωτοφανή προβλήματα στη μάθηση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
COVID-19, έχουν διευρύνει το εκπαιδευτικό χάσμα και, μαζί με αυτό, τις ανισότητες 
στα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση, την εξ 
αποστάσεως μάθηση και την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον εξοπλισμό ΤΠ·

4. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επενδύουν επαρκές ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕγχΠ) στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ειδικά μέτρα 
στήριξης για την αντιμετώπιση ιδίως των επιπτώσεων αυτής της διαταραχής στην 
ψυχική ευεξία και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών 
προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών 
και χωρίς αποκλεισμούς συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών των 
κρατών μελών ήδη από το 2023 και, τελικά, στην ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος Erasmus+·

6. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη για την πολιτιστική 
κληρονομιά ενόψει των επιπτώσεων της πανδημίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
αυξήσει τη χρηματοδότηση για δράσεις που απευθύνονται ειδικά σε επαγγελματίες του 
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και σε απαραίτητες εργασίες διατήρησης και 
συντήρησης·
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7. ζητεί να διατεθεί περαιτέρω στήριξη στον αθλητισμό που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό 
από την πανδημία· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί περαιτέρω προσοχή στον 
σχολικό αθλητισμό, στον κοινοτικό αθλητισμό, στους αθλητές και στους προπονητές 
που επηρεάζονται από τους περιορισμούς οι οποίοι επιβάλλονται λόγω της τρέχουσας 
επιδημιολογικής κατάστασης·

8. αναμένει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του Erasmus+ για τον τομέα του 
αθλητισμού το 2023, όταν θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται οι ατομικές ανταλλαγές 
αθλητικού προσωπικού στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της 
Επιτροπής, το συνολικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
αναμένεται να μειωθεί κατά 20 % μεταξύ 2022 και 2023, ακόμη και αφού ληφθεί 
υπόψη η εκτιμώμενη προσαύξηση για το 2023 η οποία προκύπτει από την ειδική 
προσαρμογή του προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού για το 
ΠΔΠ· θεωρεί ότι, επειδή δεν αναμένεται πλήρης ανάκαμψη των τομέων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας πριν από το 2024, χρειάζεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι 
στο πρόγραμμα αυτό το 2023·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της ανακατεύθυνσης αχρησιμοποίητων 
ή αποταμιευμένων πόρων σε προγράμματα για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη 
νεολαία, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης·

11. υπενθυμίζει τις πιθανές συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ του Erasmus+, 
του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, αφενός, και άλλων προγραμμάτων και πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, 
αφετέρου, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» (CERV) και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΜΑΑ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην πράξη, οι εν λόγω συνέργειες 
και συμπληρωματικότητες δεν συντονίζονται πλήρως στα περισσότερα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή, πέρα από την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για τα 
προαναφερθέντα προγράμματα, να εξετάσει περαιτέρω αυτές τις συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες και να στηρίξει τα κράτη μέλη στον συντονισμό τους, μεταξύ 
άλλων παρέχοντας καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ και διευκολύνοντας την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών·

13. στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο κατάρτισης ώστε να 
βοηθηθούν οι εθνικοί οργανισμοί να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τα αρμόδια 
υπουργεία τους, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα κονδύλια του ΕΚΤ+ για τις 
συμπληρωματικές ενισχύσεις του Erasmus+ για τους σπουδαστές που δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Erasmus+ και να στηρίξουν το 
πρόγραμμα με άλλους τρόπους·

14. υπενθυμίζει ότι υπάρχει σημαντική διαθέσιμη χρηματοδότηση για τους κλάδους του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την ομάδα ΙΙ «Πολιτισμός, 
δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία», δημοσιεύοντας περισσότερες ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, πράγμα που θα βοηθήσει τον τομέα να ανακάμψει 
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και να αντεπεξέλθει στην ψηφιακή μετάβαση·

15. είναι πεπεισμένο ότι η ικανότητα δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων 
της ΕΕ είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως 
το 2025, την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και 
για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους» και του 
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να μεγιστοποιήσουν τον 
συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεων και των δράσεων τους και να 
διασφαλίσουν την υποστήριξή τους από όλες τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ·

16. επιμένει ότι η υλοποίηση των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών δεν πρέπει να αποβεί 
εις βάρος των δημοσιονομικών πόρων και των βασικών δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης·

17. υπενθυμίζει ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην 
ανάκαμψη της Ένωσης και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι ο στόχος 
της διάθεσης του 2 % του συνολικού προϋπολογισμού για τον πολιτισμό έχει επιτευχθεί 
μόνο σε συγκεντρωτικό ενωσιακό επίπεδο· σημειώνει ότι μόλις 14 κράτη μέλη έχουν 
συμπεριλάβει τον πολιτισμό στα σχέδιά τους στο πλαίσιο του ΜΑΑ· εφιστά, επιπλέον, 
την προσοχή σε προηγούμενες συστάσεις για τη διάθεση του 10 % του ΜΑΑ για τη 
στήριξη της εκπαίδευσης·

18. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβάλλει στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας και στην εκπαίδευση·

19. επικροτεί την πρωτοβουλία «Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους», η οποία γεφυρώνει τον 
κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αφενός, και της τέχνης και του πολιτισμού, 
αφετέρου, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και τη 
δημιουργία βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων διαβίωσης· σημειώνει, ωστόσο, 
με ανησυχία ότι εξακολουθεί να απουσιάζει μια συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση 
για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας·

20. θεωρεί ότι η χρήση μόνον των υφιστάμενων κονδυλίων ενδέχεται να μην επαρκεί για 
την επίτευξη των στόχων της εν λόγω πρωτοβουλίας, και τονίζει την ανάγκη για νέα 
κονδύλια·

21. ζητεί την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες θέσπισης μακροπρόθεσμης ειδικής χρηματοδότησης για 
την πρωτοβουλία «Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους», καθώς και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα ένταξης που πρότεινε η Επιτροπή με στόχο 
την ενίσχυση των προγραμμάτων Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης έως το 2027· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα 
ένταξης όσον αφορά το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», να διενεργήσει διαφανή 
αξιολόγηση της εφαρμογής τους και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα 
στο Κοινοβούλιο·
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23. ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα ένταξης που στοχεύουν σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες 
και σε άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των νέων· ζητεί επίσης να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους δικαιούχους τέτοιων μέτρων από αγροτικές, απομακρυσμένες 
και ορεινές περιοχές·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να 
εξασφαλίσει επιπλέον 8 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα Erasmus+ και το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους 
Νεολαίας 2022, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν οι βασικές δραστηριότητες και 
των δύο προγραμμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσθετο 
ποσό εξακολουθεί να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτής της 
πρωτοβουλίας·

25. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να στηρίξει τη δέσμευση των συννομοθετών να 
δημιουργήσουν μια μόνιμη παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 
μέσω του σχεδιασμού δραστηριοτήτων παρακολούθησης και της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για το 2023 και μέσω της διενέργειας ενδελεχούς 
αξιολόγησης του Έτους· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να 
πραγματοποιήσει διαδικασία χαρτογράφησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, στο 
πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και των προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, να εντοπίσει 
τυχόν πρόσθετη χρηματοδότηση μετά το 2022 και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό·

26. επαναλαμβάνει την ανάγκη να διενεργήσει η Επιτροπή διεξοδική αξιολόγηση και να 
υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο στο τέλος του 2023, η οποία θα καλύπτει την 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας·

27. επισημαίνει τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και επαναλαμβάνει σθεναρά την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη που 
διατίθεται για τον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων και τον οπτικοακουστικό τομέα· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα μόνιμο ταμείο της ΕΕ για τα μέσα 
ενημέρωσης, ώστε να ενισχυθεί η ανεξάρτητη ειδησεογραφική κάλυψη, να διαφυλαχθεί 
η ανεξαρτησία των Ευρωπαίων δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας, και να 
διασφαλιστεί η ελευθερία του Τύπου·

28. λαμβάνει υπό σημείωση τη μεταβολή της ιδιοκτησιακής δομής του Euronews· 
εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί για το γεγονός ότι ενδέχεται να μην πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας· θεωρεί 
ότι η εξασφάλιση αποθεματικού ταμείου για το Euronews πρέπει να εξαρτάται από την 
παροχή γραπτών, λεπτομερών και συγκεκριμένων μέτρων από τους κύριους μετόχους 
για την αποτελεσματική διασφάλιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας· επιμένει ότι 
οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για ορθή αξιολόγηση και τακτική 
επανεξέταση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

29. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενισχυμένη διαφάνεια και συνολική επανεξέταση 
των δαπανών της ΕΕ για δράσεις πολυμέσων, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και ο έλεγχος των εν λόγω δράσεων·

30. παροτρύνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και 
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Πολιτισμού να συνεχίσουν να βελτιώνουν τα οικεία συστήματα και εργαλεία ΤΠ και να 
τα καθιστούν πιο προσβάσιμα, όπως και να προτείνουν πρόσθετα μέτρα διοικητικής 
απλούστευσης που είναι αναγκαία για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση των 
προγραμμάτων Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 
καθώς και δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το 2023.

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χαρτογράφηση από την Επιτροπή όλων των 
σχετικών ευκαιριών χρηματοδότησης για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας, υπό μορφή διαδραστικού οδηγού, προκειμένου να βελτιωθεί 
η τεχνογνωσία τους και οι δυνατότητές τους να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη 
στήριξη της Ένωσης, και ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω εργαλείου·

32. σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της προβολής και 
της κατανόησης των δράσεων της ΕΕ που στοχεύουν στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, 
τη νεολαία, τα μέσα ενημέρωσης και τον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω την εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική της και την προβολή της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της διαφοροποίησης των εργαλείων 
που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος·

33. εκφράζει την ανησυχία του για το έλλειμμα γνώσεων των πολιτών σχετικά με τη 
δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την έλλειψη συμμετοχής τους σε αυτήν· τονίζει την 
ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες, πέρα από τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
πανεπιστημιακών δικτύων, προκειμένου να ενισχυθεί η αγωγή του πολίτη σε επίπεδο 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ και, όπου 
είναι δυνατόν, η δημιουργία μόνιμων δομών σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να 
προωθηθεί η ανάπτυξη της αγωγής του πολίτη και της κινητικότητας ως κινητήριων 
δυνάμεων που οδηγούν σε μεγαλύτερη αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη μεταξύ των 
νέων·

34. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση μετά το Brexit των φοιτητών της ΕΕ που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών με το Ηνωμένο 
Βασίλειο· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα 
για να πείσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τα πλεονεκτήματα του να επανενταχθεί στο 
Erasmus+ ως πλήρες μέλος·

35. καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ελβετία σχετικά με την πλήρη 
συμμετοχή της στο πρόγραμμα Erasmus+ ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με άλλες πτυχές των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας.
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