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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. solicită simplificarea suplimentară, creșterea eficienței administrative și alocarea unor 
resurse suficiente pentru a se asigura un proces optim de selecție și monitorizare a 
proiectelor, crearea de sinergii și evitarea blocajelor în materie de plăți; insistă asupra 
majorării bugetului, cu fonduri noi și o mai mare flexibilitate bugetară, pentru 
programele Erasmus+, Europa creativă, Corpul european de solidaritate și pentru 
programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV), precum și pentru clusterul 
privind cultura, creativitatea și societățile favorabile incluziunii din cadrul programului 
Orizont Europa; invită Comisia să comunice periodic Parlamentului, inclusiv Comisiei 
pentru cultură și educație, indicatori și statistici actualizate privind absorbția fondurilor 
în cadrul acestor programe;

Prioritățile generale pentru fiecare program

Europa creativă

2. solicită majorarea semnificativă a tuturor componentelor bugetului pentru Europa 
creativă, singurul program de sprijin al Uniunii Europene dedicat în mod explicit 
sectoarelor și industriilor culturale și creative, inclusiv sectorului mass-mediei, pentru a 
proteja libertatea artistică și a mass-mediei, pentru a asigura redresarea continuă în urma 
repercusiunilor pandemiei, pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie, al 
inflației și al pierderii puterii de cumpărare și pentru a sprijini sectoarele și industriile 
culturale și creative, având în vedere importanța lor economică și rolul lor în 
consolidarea democrației, reprezentarea diversității culturale, creșterea bunăstării 
societății și combaterea dezinformării;

Programul Erasmus+

3. reamintește valoarea oportunităților de mobilitate acordate în cadrul programului 
Erasmus+; subliniază că bugetul Uniunii ar trebui să prevadă o creștere semnificativă 
pentru programul Erasmus+ în 2024, având în vedere impactul crizelor asupra punerii 
sale în aplicare, acordându-i fonduri noi pentru ca sistemele de educație și formare să 
poată face față noilor provocări, iar cursanții, profesorii, școlile, organizațiile de tineret 
și organizațiile neguvernamentale să poată beneficia de resurse adecvate, ceea ce va 
permite o participare semnificativ mai mare, cu accent pe diversitate și incluziune;

Corpul european de solidaritate

4. solicită ca Corpul european de solidaritate să se concentreze asupra problemelor ridicate 
în timpul Anului european al tineretului, cum ar fi cetățenia activă, tranziția digitală și 
tranziția verde și sănătatea mintală; reamintește importanța programului Corpul 
european de solidaritate, având în vedere oportunitățile pe care le oferă tinerilor și 
promovarea de către acesta a valorilor europene; subliniază că finanțarea programului 
trebuie majorată, deoarece acesta este suprasolicitat masiv de către tineri, iar o creștere 
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forfetară a bugetului nu ar fi suficientă pentru a atenua efectele inflației și ar reduce 
capacitatea organizațiilor participante de a respecta cele mai înalte standarde și măsuri 
de incluziune prevăzute în program; 

CEDV

5. solicită majorarea bugetului pentru înfrățirea orașelor și pentru rețelele de orașe din 
cadrul programului CEDV, cu scopul de a spori numărul de proiecte care vizează 
îmbunătățirea rezilienței democratice, a înțelegerii reciproce și a cunoașterii valorilor 
europene;

Prioritățile specifice pentru fiecare program

Europa creativă

6. regretă faptul că bugetul pe 2023 pentru componenta transsectorială a programului 
Europa creativă a crescut doar ușor; subliniază că este necesară o majorare substanțială 
a bugetului pentru componenta transsectorială, pentru a combate dezinformarea prin 
sprijinirea jurnalismului de calitate, a independenței mass-mediei, a sustenabilității 
economice și a pluralismului, dar și având în vedere punerea în aplicare preconizată a 
Legii europene privind libertatea mass-mediei1;

7. își reiterează apelul de a se institui un fond permanent al UE pentru mass-media de 
opinie și de actualități, pentru a sprijini relatările independente, a proteja independența 
jurnaliștilor și a jurnalismului european, a garanta libertatea presei și a sprijini jurnaliștii 
și membrii societății civile care se confruntă cu acțiuni de retorsiune, cum ar fi acțiunile 
strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP);

8. evidențiază faptul că sunt necesare rețele cu o stabilitate de durată și cereri de propuneri 
deschise, sprijinite de bugetul dedicat „acțiunilor multimedia”, pentru a se garanta un 
jurnalism de o calitate constant ridicată; invită Comisia și statele membre să aibă în 
vedere extinderea sprijinului către jurnalismul din țările care participă la procesul de 
extindere, din cele care participă la vecinătatea europeană și din țările candidate, astfel 
cum a propus Parlamentul;

9. solicită din nou să se asigure în viitor o finanțare constantă pentru rețeaua radio Euronet 
Plus, ceea ce îi va permite acesteia să-și planifice cu încredere activitatea pe mai mulți 
ani;

10. observă că o revizuire la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual ar putea 
contribui la redresarea sectoarelor și industriilor culturale și creative, inclusiv printr-o 
contribuție la transformarea digitală și sustenabilă și la investițiile pe termen lung 
menite să îmbunătățească reziliența patrimoniului cultural la schimbările climatice;

11. invită Comisia să se angajeze să asigure transparența cu privire la ceea ce consideră a fi 
investiții culturale ale statelor membre în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 

1 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru 
serviciile mass-media în cadrul pieței interne (Legea europeană privind libertatea mass-mediei) și de modificare 
a Directivei 2010/13/UE (COM(2022)0457).
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să examineze posibilitatea de a-și redirecționa resursele neutilizate sau economiile pe 
care le face către cultură, educație, tineret, sport și mass-media și să analizeze 
posibilitatea creării unui sistem european de finanțare menit să încurajeze și să 
canalizeze parteneriatele public-privat care investesc în cultură;

12. solicită acțiuni constante pentru a reduce consecințele războiului de agresiune al Rusiei 
împotriva Ucrainei, având în vedere necesitatea de a sprijini artiștii, sportivii, jurnaliștii, 
lucrătorii din domeniul culturii și pe cei care lucrează în profesii similare și de a 
reconstrui sectoarele și instituțiile culturale și creative din Ucraina;

13. solicită fonduri suplimentare pentru proiectele de jocuri video din cadrul programului 
„Europa creativă”, care să contribuie la dezvoltarea sectorului și a industriei europene a 
jocurilor video și să reprezinte diversitatea lingvistică, culturală și demografică care 
constituie bogăția Europei; solicită acțiuni de sensibilizare și alte activități pentru 
dezvoltarea competențelor în mediul digital, în care sportul electronic și jocurile video 
ocupă un loc important, pentru a încuraja tinerii, în special cei din grupurile 
subreprezentate, să intre în aceste sectoare;

14. subliniază că se așteaptă de mult timp o finanțare suplimentară, deoarece „Premiul 
Melina Mercouri”2 este singura oportunitate de finanțare directă din partea UE a 
capitalelor europene ale culturii, însă este dotat de ani de zile cu aceeași sumă mică; 
subliniază că capitalele europene ale culturii reprezintă o valoare adăugată semnificativă 
pentru societatea europeană;

Erasmus+

15. solicită fonduri suplimentare pentru a se asigura stabilitatea unor inițiative precum cea 
privind universitățile europene și Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice, 
precum și pentru a sprijini acțiunile Jean Monnet, cum ar fi inițiativa „Învățarea UE la 
școală”, care se axează pe școli și instituții de educație și formare profesională, inclusiv 
instituții care oferă formare și educație artistică;

16. evidențiază, în special, rolul programului Erasmus+ în asigurarea unui sprijin ferm din 
partea Europei pentru poporul ucrainean în timpul războiului de agresiune al Rusiei în 
Ucraina; reamintește necesitatea de a majora în continuare bugetul programului 
Erasmus+, având în vedere nevoia continuă de a sprijini profesorii și studenții ucraineni;

17. scoate în evidență beneficiile exercițiilor fizice pentru sănătatea tuturor, în special 
pentru tinerii europeni; constată că sportul se confruntă cu presiuni similare celor 
suportate de alte sectoare în circumstanțele actuale; solicită o majorare a finanțării din 
Erasmus+ pentru proiectele din domeniul sportului;

18. solicită alocarea de fonduri specifice în 2024 pentru Spațiul european al educației și o 
finanțare de durată în viitor, pentru a asigura consecvența dezvoltării, guvernanței și 
punerii sale în aplicare, cu scopul de a ajuta statele membre să își îndeplinească 
obligațiile naționale în ceea ce privește nevoile comunităților și ale instituțiilor de 

2 Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei 
acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare 
a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5. 2014, p. 1).
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învățământ situate în zone defavorizate, îndepărtate și rurale și de a garanta accesul egal 
la toate nivelurile de educație și la educația digitală, inclusiv dezvoltarea competențelor 
digitale pentru persoanele în vârstă; invită Comisia să protejeze libertatea academică 
peste tot în Europa prin aplicarea considerentului 64 din Regulamentul (UE) 2021/8173;

Alte aspecte

19. subliniază că creșterea costurilor unitare ale acțiunilor de mobilitate nu ar trebui să aibă 
ca efect reducerea bugetului disponibil pentru utilizatorii individuali ai programelor 
Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, deoarece acest lucru va descuraja 
participanții și va avea ca rezultat neîndeplinirea țintelor, cum ar fi obiectivele privind 
incluziunea, și nici a așteptărilor; evidențiază faptul că trebuie avută în vedere revizuirea 
aspectelor de mobilitate ale tuturor programelor, având în vedere contextul actual, 
pentru a reflecta în special nevoile grupurilor defavorizate și vulnerabile;

20. reamintește că principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” este consacrat în 
programele Erasmus+, Europa creativă, Corpul european de solidaritate și CEDV; 
subliniază, prin urmare, necesitatea stringentă de a se asigura respectarea acestui 
principiu în toate activitățile programelor și de a se adopta fără întârziere toate măsurile 
corective care se impun;

21. reamintește importanța integrării perspectivei de gen pentru a se obține un efect optim 
în ceea ce privește egalitatea de gen din partea programelor precum Erasmus+, Europa 
creativă, Corpul european de solidaritate și CEDV; subliniază, în acest sens, că trebuie 
colectate și analizate sistematic date defalcate în funcție de gen;

22. îndeamnă Comisia să sprijine în continuare finanțarea sistemului de școli europene, 
pentru a soluționa provocările cu care se confruntă acesta în prezent, ceea ce va asigura 
atingerea unor standarde pedagogice ridicate și intensificarea schimbului de bune 
practici cu sistemele de învățământ naționale;

23. propune ca în 2024 moștenirea Anului european al tineretului să fie corelată cu cea a 
Anului european al competențelor, fiind găsite fonduri adecvate în programele 
corespunzătoare pentru activitățile ulterioare din anii următori; insistă asupra faptului că 
nu trebuie deturnate fonduri din programele Erasmus+, Europa creativă și Corpul 
european de solidaritate pentru a finanța Anul european al competențelor; își reiterează 
apelul adresat Comisiei de a evalua Anul european al tineretului și de a prezenta 
Parlamentului un raport pe acest subiect cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 
jumătatea anului 2023;

24. solicită să se pună la dispoziție în bugetul pe 2024 fonduri suficiente pentru noul 
Bauhaus european, în vederea creării unui buget specific începând cu 2025; subliniază 
că trebuie deblocate noi fonduri fără a fi afectat bugetul programului „Europa creativă”, 
deoarece simpla redistribuire a fondurilor existente nu va fi suficientă pentru atingerea 
obiectivelor acestei inițiative; reamintește importanța inițiativei pentru succesul Pactului 

3 Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a 
Erasmus+: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 1288/2013 (JO L 189, 28.5.2021, p. 1).
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verde european și al tranziției juste și pentru menținerea modului de viață european;

25. evidențiază importanța proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare; subliniază că trebuie 
să se asigure o finanțare suficientă a propunerilor prezentate de Comisia pentru cultură 
și educație; atrage atenția asupra potențialului acestora de a sprijini competențele 
digitale, printre alte beneficii.
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