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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. ζητεί περαιτέρω απλούστευση, μεγαλύτερη διοικητική αποτελεσματικότητα και 
επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλιστούν η βέλτιστη διαδικασία στην επιλογή και στην 
παρακολούθηση των έργων, η δημιουργία συνεργειών και η αποφυγή σημείων 
συμφόρησης στις πληρωμές· επιμένει σε αυξήσεις στον προϋπολογισμό, με νέα 
κονδύλια και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, για τα προγράμματα Erasmus+· , 
Δημιουργική Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Πολίτες, Ισότητα, 
Δικαιώματα και Αξίες (CERV) και για την ομάδα για τον πολιτισμό, τη 
δημιουργικότητα και τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη»· ζητεί από την Επιτροπή να ανταλλάσσει τακτικά με το 
Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, 
επικαιροποιημένους δείκτες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απορρόφηση των 
κονδυλίων στα εν λόγω προγράμματα·

Γενικές προτεραιότητες ανά πρόγραμμα

Δημιουργική Ευρώπη

2. ζητεί να υπάρξει σημαντική αύξηση σε όλα τα σκέλη του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το μόνο πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι ειδικά αφιερωμένο στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού 
και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων ενημέρωσης, 
προκειμένου να διαφυλαχθούν η καλλιτεχνική ελευθερία και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, να διασφαλιστεί η συνέχιση της ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, να υπάρξει προστασία από τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών της ενέργειας, 
του πληθωρισμού και της απώλειας αγοραστικής δύναμης, και να στηριχθούν οι τομείς 
και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας, δεδομένων της οικονομικής 
σημασίας τους και του ρόλου τους στην ενίσχυση της δημοκρατίας, την εκπροσώπηση 
της πολιτιστικής πολυμορφίας, την ενίσχυση της ευημερίας της κοινωνίας και την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

Erasmus+

3. υπενθυμίζει την αξία των ευκαιριών κινητικότητας που παρέχονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ · τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης οφείλει να 
προβλέπει σημαντική αύξηση στο πρόγραμμα Erasmus+ για το 2024, δεδομένου του 
αντικτύπου των κρίσεων στην εφαρμογή του, παρέχοντάς του νέα κονδύλια ούτως ώστε 
να μπορούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να αντιμετωπίζουν τις νέες 
προκλήσεις, και να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία, οι 
οργανώσεις νεολαίας και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να επωφελούνται από 
επαρκείς πόρους, επιτρέποντας έτσι σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής με 
έμφαση στην πολυμορφία και την ένταξη·

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
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4. ζητεί να επικεντρώνεται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε ζητήματα που τέθηκαν 
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, όπως η ενεργός συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση και η ψυχική υγεία· 
υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
δεδομένων των ευκαιριών που προσφέρει στους νέους ανθρώπους και του γεγονότος 
ότι προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση του προγράμματος που δέχεται μαζικό αριθμό εγγραφών από νέους 
ανθρώπους και τούτο διότι μία κατ’ αποκοπή αύξηση των κονδυλίων δεν θα αρκούσε 
για να μετριάσει τις επιπτώσεις των ποσοστών του πληθωρισμού αλλά θα περιόριζε τη 
δυνατότητα των οργανισμών που συμμετέχουν να τηρήσουν τα υψηλότατα πρότυπα και 
μέτρα ενσωμάτωσης που θεσπίζονται στο πρόγραμμα· 

CERV

5. ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την αδελφοποίηση πόλεων και τα δίκτυα 
πόλεων στο πλαίσιο του προγράμματος CERV, προκειμένου να ενισχυθεί ο αριθμός 
των έργων που ενισχύουν τη δημοκρατική ανθεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση και 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ειδικές προτεραιότητες ανά πρόγραμμα

Δημιουργική Ευρώπη

6. εκφράζει τη λύπη του διότι ο προϋπολογισμός του 2023 για το διατομεακό σκέλος του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» αυξήθηκε ελάχιστα· τονίζει την ανάγκη για 
σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το διατομεακό σκέλος προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση μέσω της στήριξης της ποιοτικής δημοσιογραφίας, 
της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, της οικονομικής βιωσιμότητας και της 
πολυφωνίας, και ενόψει της προβλεπόμενης εφαρμογής της ευρωπαϊκής πράξης για την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης1·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα μόνιμο ενωσιακό ταμείο ειδησεογραφικών 
μέσων που θα στηρίζει την ανεξάρτητη ειδησεογραφική κάλυψη, θα διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία των ευρωπαίων δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη, 
θα εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και θα στηρίζει τους δημοσιογράφους και τα 
μέλη της κοινωνίας των πολιτών που αντιμετωπίζουν ενέργειες αντιποίνων, όπως είναι 
οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP)·

8. τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για σταθερά σε βάθος χρόνου δίκτυα και για ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών που υποστηρίζονται από τη γραμμή του 
προϋπολογισμού για τις «δράσεις πολυμέσων», προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
αδιάλειπτα υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν την στήριξη που παρέχουν στη 
δημοσιογραφία σε χώρες διεύρυνσης, σε χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και 
σε υποψήφιες χώρες, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο·

1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού 
πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά (ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης) και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (COM(2022)0457).
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9. διατυπώνει και πάλι την έκκλησή του για ασφαλή χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού 
δικτύου Euronet Plus στο μέλλον, η οποία θα του επιτρέψει να προγραμματίσει με 
βεβαιότητα για αρκετά χρόνια·

10. σημειώνει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχει 
τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάκαμψη των τομέων και των κλάδων του 
πολιτισμού και της δημιουργίας με το να συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στον ψηφιακό και 
βιώσιμο μετασχηματισμό και σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή·

11. ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας όσον αφορά εκείνες τις 
επενδύσεις που θεωρεί ως πολιτιστικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και της ζητεί να εξετάσει τη δυνατότητα 
οι αχρησιμοποίητοι πόροι της ή τα ποσά που εξοικονομεί να επαναδιοχετευτούν προς 
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης, 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού 
προγράμματος για την εδραίωση και την κατεύθυνση συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που επενδύουν στον πολιτισμό·

12. ζητεί να συνεχιστεί η δράση για τον μετριασμό των συνεπειών του επιθετικού πολέμου 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να στηριχθούν 
καλλιτέχνες, αθλητές, δημοσιογράφοι, εργάτες του πολιτισμού και όσοι ασκούν 
παρόμοια επαγγέλματα, και να αναστηλωθούν πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς και 
θεσμοί της Ουκρανίας·

13. ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για προγράμματα βιντεοπαιχνιδιών στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού τομέα και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και να 
εκπροσωπήσει τη γλωσσική, πολιτιστική και δημογραφική πολυμορφία που 
εμπλουτίζει την Ευρώπη· ζητεί δράσεις αύξησης της ευαισθητοποίησης και άλλες πάνω 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου ο ηλεκτρονικός αθλητισμός 
και τα βιντεοπαιχνίδια κατέχουν σημαντική θέση, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
νέοι και μάλιστα οι προερχόμενοι από υποεκπροσωπούμενες ομάδες ώστε να εισέλθουν 
σε αυτούς τους τομείς·

14. τονίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση έχει καθυστερήσει πολύ, δεδομένου ότι το 
βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»2 είναι η μόνη άμεση χρηματοδότηση της ΕΕ που δίνεται 
στις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και έχει μείνει με τα ίδια, περιορισμένα 
κονδύλια, εδώ και χρόνια· επισημαίνει ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 
αντιπροσωπεύουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνία·

Erasmus+

15. ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση που θα επιφέρει σταθερότητα σε πρωτοβουλίες όπως 
αυτή για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και όπως οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+, 
και που θα στηρίξει δράσεις Jean Monnet, όπως είναι η πρωτοβουλία «Εκμάθηση για 

2 Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 
2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (ΕΕ L 132 της 3.5. 2014, σ. 1).



PE740.520v02-00 6/9 AD\1273146EL.docx

EL

την ΕΕ στο σχολείο», που δίνουν έμφαση σε σχολεία και ιδρύματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων που παρέχουν 
καλλιτεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση·

16. επισημαίνει, συγκεκριμένα, τον ρόλο του Erasmus+ στην αταλάντευτη στήριξη της 
Ευρώπης προς τον ουκρανικό λαό κατά τη διάρκεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας 
στην Ουκρανία· υπενθυμίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του προϋπολογισμού του 
προγράμματος Erasmus+· , δεδομένης της συνεχιζόμενης ανάγκης στήριξης των 
Ουκρανών εκπαιδευτικών και σπουδαστών·

17. επισημαίνει τα οφέλη για την υγεία που έχει η άσκηση για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων Ευρωπαίων· σημειώνει ότι ο αθλητισμός 
αντιμετωπίζει παρόμοιες πιέσεις με άλλους τομείς υπό τις παρούσες συνθήκες· ζητά να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση του Erasmus+ για προγράμματα αθλητισμού·

18. ζητεί να διατεθούν ειδικά κονδύλια για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης το 2024 και 
να υπάρξει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συνεκτικότητα της ανάπτυξης, της διακυβέρνησης και της εφαρμογής της, ούτως 
ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων όσον 
αφορά τις ανάγκες των κοινοτήτων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται 
σε μειονεκτούσες, απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, με σκοπό να διασφαλιστεί 
η ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ψηφιακής εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ηλικιωμένους· 
ζητεί από την Επιτροπή να προστατεύσει την ακαδημαϊκή ελευθερία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη εφαρμόζοντας την αιτιολογική σκέψη 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/8173·

Άλλες πτυχές

19. τονίζει ότι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους των δράσεων κινητικότητας δεν θα 
πρέπει να μειώσει τον προϋπολογισμό που διατίθεται για μεμονωμένους χρήστες των 
προγραμμάτων Erasmus+· και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, διότι κάτι 
τέτοιο θα αποθάρρυνε τους συμμετέχοντες και θα οδηγούσε στην αποτυχία επίτευξης 
των στόχων, όπως οι στόχοι περί ενσωμάτωσης, και στην μη εκπλήρωση των 
προσδοκιών· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης 
των προγραμμάτων κινητικότητας όλων των προγραμμάτων, δεδομένου του τρέχοντος 
πλαισίου, ώστε να αντικατοπτρίζονται ιδίως οι ανάγκες των μειονεκτουσών και 
ευάλωτων ομάδων·

20. υπενθυμίζει ότι η αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης κατοχυρώνεται στα 
προγράμματα Erasmus+· , Δημιουργική Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και 
CERV· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρόκειται για επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι 
η αρχή αυτή τηρείται σε όλες τις δραστηριότητες των προγραμμάτων και να ληφθούν 
όλα τα διορθωτικά μέτρα που ενδέχεται να απαιτηθούν χωρίς καθυστέρηση·

21. υπενθυμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου προκειμένου να 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (ΕΕ L 189 της 
28.5.2021, σ. 1).
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επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων από προγράμματα 
όπως τα Erasmus+· , «Δημιουργική Ευρώπη», Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και 
CERV· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για συστηματική συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο·

22. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τη χρηματοδότηση του 
συστήματος Ευρωπαϊκών Σχολείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
που αυτό αντιμετωπίζει σήμερα, καθιστώντας έτσι δυνατή την επίτευξη υψηλών 
παιδαγωγικών προτύπων και την αυξημένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τα 
εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα·

23. προτείνει το 2024 να συνδεθεί η παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας με 
εκείνη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και να προσδιοριστεί επαρκής 
χρηματοδότηση από σχετικά προγράμματα για δραστηριότητες παρακολούθησης κατά 
τα επόμενα έτη· επιμένει ότι δεν θα πρέπει να εκτραπούν κονδύλια από τα 
προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για 
τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και να υποβάλει 
σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τα 
μέσα του 2023·

24. ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στον 
προϋπολογισμό του 2024, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση ειδικού 
προϋπολογισμού από το 2025 και μετά· τονίζει την ανάγκη να αποδεσμευθούν νέα 
κονδύλια χωρίς να επηρεαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη», δεδομένου ότι η απλή ανακατανομή των υφιστάμενων κονδυλίων δεν θα 
αρκέσει για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας· υπενθυμίζει τη σημασία της 
πρωτοβουλίας για την εξασφάλιση της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και της δίκαιης μετάβασης και για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

25. επισημαίνει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των 
προτάσεων που υποβάλλονται από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας· σημειώνει 
τις δυνατότητές τους να στηρίξουν τις ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ άλλων οφελών.
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