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Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ανέλαβε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. 

Εκ μέρους της επιτροπής CULT και σε στενή συνεργασία με τον Romeo Franz, εισηγητή της 
επιτροπής CULT για τον προϋπολογισμό του 2021, θα ήθελα να σας υποβάλω τις ακόλουθες 
προτάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021. Οι προτάσεις πρέπει να θεωρηθούν ως 
συμβολή της επιτροπής CULT στις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 
2021» που εκπονεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Sabine Verheyen
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επιβεβαιώνει τη σημασία των προγραμμάτων στους τομείς της νεολαίας, της 
ιθαγένειας, της παιδείας και του πολιτισμού και την ανάγκη παροχής της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και να εκπληρωθούν οι 
φιλόδοξοι στόχοι των εν λόγω προγραμμάτων· πιστεύει ότι μια αρκούντως αυξημένη 
χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και θα δώσει τη 
δυνατότητα σε περισσότερους συμμετέχοντες να επωφεληθούν από τις παροχές των 
προγραμμάτων, ιδίως σε όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες· θεωρεί ότι τα πολιτιστικά, 
εκπαιδευτικά και δημιουργικά προγράμματα έχουν την ικανότητα να ενισχύσουν τους 
κοινωνικούς τους στόχους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη και τη γεωγραφική 
ισορροπία, και να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία 
θέσεων εργασίας και η κλιματική αλλαγή και η ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων· εμμένει 
στην άποψη ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερος 
από τον προϋπολογισμό του 2020 και να συνοδεύεται από γραμμική και σταδιακή 
αύξηση των ετήσιων πιστώσεων με σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης από το ένα 
έτος στο άλλο και την αποφυγή δυσανάλογων αυξήσεων και προβλημάτων 
απορρόφησης κατά τα τελευταία έτη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 
2021-2027· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης όλων των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ από τις αρχές του 2021, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή 
η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ έως τα τέλη του 2020· 
επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές προκλήσεις που 
προκαλεί η κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για το 
Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» να είναι ανάλογος των πολιτικών φιλοδοξιών των προγραμμάτων και να 
προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική μετάβαση· τονίζει ότι η παιδεία 
και ο πολιτισμός είναι καίριοι τομείς για τη διαμόρφωση και την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και ζητεί, επομένως, να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα προγράμματα και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
των κοινωνικών προκλήσεων·

2. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το κορυφαίο πρόγραμμα για 
την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ ατόμων όλων των ηλικιών και 
όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ οι αιτήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πλέον επιτυχημένο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεδομένου ότι φέρνει σε επαφή ανθρώπους, αναπτύσσει 
διαπροσωπικές και εργασιακές δεξιότητες, προωθεί τη διαπολιτισμική μάθηση και 
στηρίζει ένα πραγματικό αίσθημα του ανήκειν στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει, ως εκ 
τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να εναρμονιστεί με το αίτημα για 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του Erasmus+ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· 
τονίζει ότι νέες πρωτοβουλίες στους τομείς της ιθαγένειας, της νεολαίας, της παιδείας 
και του πολιτισμού, όπως η Πρωτοβουλία σχετικά με τα δίκτυα ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus, θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στις συζητήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης και έχουν πραγματικό 
αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών καθώς και στην αντίληψη που έχουν για την Ένωση· 
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υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε νέες πρωτοβουλίες 
εξαρτάται από τα τελικά ποσά των προϋπολογισμών των προγραμμάτων· υπογραμμίζει, 
εν προκειμένω, ότι οι νέες πρωτοβουλίες χρειάζονται νέα κονδύλια·

3. υπογραμμίζει την αξία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη της 
οπτικοακουστικής, δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και των αντίστοιχων 
τομέων· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα υποχρηματοδοτείτο σε μεγάλο 
βαθμό, στοιχείο που αποτυπώθηκε σε σταθερά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας της 
χρηματοδότησης για έργα στο τρέχον πρόγραμμα, και ιδίως στο σκέλος «Πολιτισμός»· 
εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες των πολιτών· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να 
εναρμονιστεί με την ανάγκη για διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει την εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική της και, με αυτόν τον τρόπο, την 
πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης· 
επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει νέους τρόπους και μέσα 
επικοινωνίας για τις ενωσιακές υποθέσεις· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να 
διαφοροποιήσει περαιτέρω τα εργαλεία ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται και 
προωθούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο των «δραστηριοτήτων πολυμέσων»·

4. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την 
προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε όλη την Ένωση και την ενίσχυση της 
ενωσιακής ιθαγένειας· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 για το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να είναι συνεπής με τις πολυάριθμες προσδοκίες που έχει 
δημιουργήσει μεταξύ των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στο σκέλος του 
εθελοντισμού· ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη της υψηλής 
ζήτησης για τοποθέτηση σε θέσεις εθελοντισμού·

5. υπογραμμίζει την επιτυχία του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και τη 
σημασία του προγράμματος για την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν στην ΕΕ και 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά, καθώς και της συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις της Ένωσης· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτείται να παρασχεθεί η αναγκαία αυξημένη χρηματοδότηση για 
το σκέλος «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών» στο πλαίσιο του νέου 
προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», και υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
αντιστοιχεί στο 27,26 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος·

6. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κρίση της 
πανδημίας του COVID-19· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
υποστηρίξει τους δικαιούχους ενωσιακών προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού 
και της παιδείας· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει πρόσθετη στήριξη της βιομηχανίας της 
δημιουργίας, που δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κρίση· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
υλοποιηθούν επαρκείς επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της 
νεολαίας και της ιθαγένειας μετά την κρίση της πανδημίας του COVID-19, ούτως ώστε 
να αποφευχθεί μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που συνέβη μετά τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2009, όταν υπήρξε στην Ένωση 
σημαντική μείωση των δημόσιων δαπανών στους εν λόγω τομείς.


