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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. atrage atenția asupra programelor Europa creativă și Corpul european de solidaritate, 
din cadrul Erasmus+; regretă profund faptul că propunerile Comisiei nu au respectat 
promisiunile privind majorarea bugetului alocat acestor programe, și anume triplarea 
bugetului programului Erasmus+ sau dublarea bugetului programului Europa creativă, 
conform voinței exprimate de Parlamentul European, iar Consiliul propune, în mod 
iresponsabil, reduceri și mai mari;

2. reamintește că programul Erasmus+ este o investiție strategică, care sprijină 
oportunitățile de educație și formare în Europa, contribuie la îmbunătățirea coeziunii 
sociale și la cultivarea unui sentiment de apartenență europeană și, prin urmare, 
reprezintă o investiție esențială în viitorul Uniunii; insistă asupra faptului că, fără 
triplarea bugetului disponibil, nu pot fi introduse inițiative noi, așa cum a afirmat deja 
Parlamentul;

3. regretă faptul că propunerea Consiliului privind programul Europa creativă prevede o 
sumă mai mică decât propunerea inițială a Comisiei; reamintește că dublarea bugetului 
acestui program, față de cel din cadrul financiar multianual pe 2014-2020, este necesară 
pentru a acorda un sprijin specific sectoarelor culturale și creative și pentru a finanța 
integral obiectivele și noile priorități ale programului, întrucât aceste sectoare au nevoie 
de investiții corespunzătoare pentru a putea crea noi locuri de muncă și de fonduri 
pentru a completa mecanismele naționale;

4. reamintește că, în cazul programului Corpul european de solidaritate, orice reducere a 
fondurilor față de propunerea Comisiei va afecta măsura în care acest program poate 
oferi oportunități; insistă ca resursele să se axeze pe activitățile de bază ale programului;

5. atrage atenția cu insistență asupra faptului că, prin integrarea fostului program „Europa 
pentru cetățeni” în noul program „Drepturi și valori”, care este afectat, la rândul său, de 
reduceri considerabile în propunerea Consiliului, există riscul să nu fie asigurat nivelul 
aprobat deja de Parlament al bugetului destinat componentei „Implicarea și participarea 
cetățenilor”.


