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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă, principalele 
programe ale UE din domeniile învățământului, voluntariatului și culturii, au un rol 
determinant în promovarea învățământului în sensul competențelor necesare pentru 
tranziția ecologică, sensibilizarea populației cu privire la aspectele ecologice, acțiunile 
de voluntariat pentru protecția mediului și în conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea provocărilor de mediu;

2. atrage atenția asupra faptului că, potrivit planului de investiții, se pot aloca fonduri unor 
proiecte tematice din domeniile învățământului, voluntariatului și culturii; invită 
Comisia să intensifice sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, Corpul european de 
solidaritate și Europa creativă, pentru a completa metodele specifice de tratare a 
aspectelor de mediu ale acestor programe și pentru a le face să se inspire reciproc;

3. invită Comisia să introducă în planul de investiții măsuri de stimulare financiară, care să 
completeze programele Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă în 
tranziția către mijloace de transport mai ecologice și mai sustenabile, promovând 
totodată incluziunea și accesibilitatea; consideră că aceste măsuri de stimulare trebuie 
sprijinite cu un buget ambițios și specific în cadrul planului de investiții;

4. este îngrijorat de situația creată de criza de COVID-19, mai ales în cazul persoanelor și 
sectoarelor mai vulnerabile și al minorităților, a căror situație a devenit și mai precară 
decât înainte de criză;  invită Comisia să adopte toate măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții aferent Pactului verde, astfel încât să elaboreze o 
abordare coordonată cu măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa pentru investiții ca 
reacție la coronavirus și propunerea privind instrumentul SURE, precum și cu 
instrumentele de redresare, și solicită ca investițiile în domeniile culturii, educației, 
tineretului și sportului să fie considerate strategice, pentru a stimula tranziția ecologică 
promovată de Pactul verde.


