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BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021, Secțiunea III (2019/2213 
(BUD))

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru cultură și educație a fost solicitată 
pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. 

În numele Comisiei CULT și în strânsă coordonare cu Romeo Franz, raportorul Comisiei CULT 
privind Bugetul pe 2021, aș dori să vă prezint următoarele sugestii referitoare la Bugetul 2021. 
Aceste sugestii ar trebui considerate ca reprezentând contribuția Comisiei CULT la „Orientările 
pentru bugetul pe 2021” pe care Comisia pentru bugete le elaborează în prezent. 

Cu deosebită considerație,

Sabine Verheyen
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SUGESTII

1. reafirmă importanța programelor în domeniile tineretului, cetățenilor, educației și 
culturii și necesitatea furnizării finanțării necesare, pentru a satisface așteptările 
cetățenilor și a îndeplini obiectivele ambițioase stabilite pentru aceste programe; 
consideră că o finanțare majorată în mod corespunzător este esențială pentru viitorul 
Europei și ar permite unui număr mai mare de participanți să se bucure de beneficiile 
programelor, în special persoanelor defavorizate; consideră că programele culturale, 
educaționale și creative au capacitatea atât de a-și consolida obiectivele sociale, cu un 
accent special pe incluziune și echilibrul geografic, precum și de a contribui la 
obiectivul Uniunii de a aborda provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și 
digitalizarea, printre altele; insistă ca bugetul pe 2021 să fie semnificativ mai mare decât 
bugetul pe 2020 și să fie urmat de o creștere graduală și liniară a alocărilor anuale, astfel 
încât să se lărgească accesul începând cu primul an și să se evite creșterile 
disproporționate și dificultățile de absorbție în ultimii ani ai cadrului financiar 
multianual (CFM) 2021-2027; îndeamnă Comisia să prezinte un plan de urgență, pentru 
a asigura continuarea finanțării tuturor programelor de finanțare ale Uniunii de la 
începutul anului 2021 în cazul în care nu este posibilă finalizarea cu succes a 
negocierilor privind CFM până la sfârșitul lui 2020; reiterează că trebuie pus un accent 
puternic pe provocările societale generate de schimbările climatice și că bugetul alocat 
pentru Erasmus+, Corpul european de solidaritate și programul Europa creativă trebuie 
să corespundă cu ambițiile politice ale programelor și să promoveze dezvoltarea 
durabilă și tranziția ecologică; subliniază că educația și cultura sunt domenii esențiale 
pentru conturarea și promovarea egalității de gen și, astfel, solicită includerea 
principiilor integrării perspectivei de gen și întocmirii bugetului ținând cont de 
perspectiva de gen în toate programele, precum și în momentul abordării provocărilor 
societale;

2. reamintește că Erasmus+ este principalul program de promovare a mobilității în scop 
educațional în rândul persoanelor de toate vârstele și al tuturor grupurilor sociale și că 
cererile depășesc cu mult fondurile disponibile; subliniază că programul Erasmus+ este 
povestea europeană de succes, care reunește oamenii, dezvoltă competențe profesionale 
și interpersonale, promovează învățarea interculturală și sprijină un veritabil sentiment 
de apartenență la Europa; reafirmă, prin urmare, că bugetul pe 2021 trebuie să țină cont 
de cererea de a tripla bugetul Erasmus+ în CFM 2021-2027; subliniază că noile 
inițiative în domeniul cetățeniei, tineretului, educației și culturii, precum inițiativa 
privind universitățile europene din cadrul noului program Erasmus, ar putea contribui la 
dezbaterile privind viitorul Europei și ar putea avea un impact real asupra vieților 
cetățenilor, precum și asupra percepției lor asupra Uniunii; subliniază, totuși, că 
sprijinul Parlamentului pentru noile inițiative depinde de sumele finale ale bugetelor 
programelor; reiterează, în acest sens, că noile inițiative au nevoie de fonduri noi;

3. subliniază contribuția importantă a programului „Europa creativă” la sprijinirea 
sectoarelor audiovizual, creativ și cultural din Uniune; reamintește că programul a fost 
subfinanțat considerabil, ceea ce s-a reflectat în rata de succes constant scăzută a 
finanțării pentru proiectele din cadrul programului actual, în special în cadrul 
componentei „Cultura”; insistă asupra necesității unei finanțări sporite și esențiale 
pentru a îndeplini obiectivele programului și așteptările cetățenilor; reamintește că 
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bugetul pe 2021 trebuie să țină cont de necesitatea de a dubla finanțarea pentru 
programul „Europa creativă” în cadrul CFM 2021-2027; invită Comisia să își 
îmbunătățească strategia de comunicare externă și, în consecință, accesul cetățenilor la 
informații despre activitățile Uniunii; reiterează că este necesar ca Comisia să ia în 
considerare modalități și mijloace noi de comunicare privind chestiunile Uniunii; invită, 
prin urmare, Comisia să diversifice și mai mult instrumentele de informare utilizate și 
promovate în prezent în contextul „activităților multimedia”;

4. consideră că Corpul european de solidaritate este un instrument fundamental pentru 
promovarea angajamentului civic în întreaga Uniune și pentru consolidarea cetățeniei 
Uniunii; insistă ca bugetul pe 2021 destinat Corpului european de solidaritate să 
corespundă numeroaselor așteptări pe care le-a suscitat în rândul tinerilor din întreaga 
Europă, îndeosebi componenta sa de voluntariat; solicită alocarea unei finanțări 
suficiente pentru a acoperi cererea ridicată de stagii de voluntariat;

5. subliniază succesul programului „Europa pentru cetățeni” și importanța programului 
pentru consolidarea unui sentiment de apartenență la Uniune și promovarea participării 
democratice și civice a cetățenilor, precum și implicarea cetățenilor în acțiunile Uniunii; 
reiterează necesitatea de a asigura finanțarea sporită esențială pentru componenta 
„Implicarea și participarea cetățenilor” din cadrul noului program „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori” și reamintește că acesta trebuie să reprezinte 27,26 % din bugetul 
total al programului;

6. este preocupat de situația generată de criza pandemiei de COVID-19; invită Comisia să 
ia toate măsurile necesare pentru a sprijini beneficiarii programelor Uniunii în 
domeniile culturii și educației; subliniază necesitatea unui sprijin suplimentar pentru 
sectorul creativ, care este grav afectat de criză; solicită Comisiei să elaboreze o abordare 
coordonată între statele membre pentru a realiza suficiente investiții în domeniile 
culturii, educației, tineretului și cetățeniei după criza pandemiei de COVID-19, cu 
scopul de a evita o situație similară celei ulterioare crizei financiare și economice din 
2009, când cheltuielile publice din domeniile respective au scăzut semnificativ în 
Uniune.


