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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la adoptarea unor măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic 
programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de 
solidaritate
(2019/2195(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 11, 165, 166, 167, 191 și 193 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Acordul de la Paris încheiat în temeiul Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european1,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 adresată Parlamentului 
European, Consiliului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor, intitulată „Pactul verde european” (COM(2019)0640),

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și 
de mediu2,

– având în vedere Rezoluția Consiliului și a reprezentanților statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a orientărilor privind guvernanța 
Dialogului UE cu tinerii – Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-
2027,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată 
„Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, 
educației și culturii” (COM(2018)0268),

– având în vedere Rezoluția sa din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, 
programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport3,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru 
educație, formare, tineret și sport (COM(2018)0367),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul 

1 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0005.
2 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2019)0078.
3 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2019)0324.
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Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport,

– având în vedere Raportul Comisiei din 31 ianuarie 2018 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
evaluarea la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ (2014-2020) 
(COM(2018)0050),

– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la Regulamentul (UE) nr. 
1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 
instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și 
sport4,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului 
„Corpul european de solidaritate”5,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 iunie 2018 de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2018/1475 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de 
solidaritate,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului 
„Europa creativă” (2021-2027)6,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) 
(COM(2018)0366),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului Europa creativă 
(2014-2020),

– având în vedere raportul Comisiei prezentat Parlamentului European și Consiliului la 30 
aprilie 2018 privind evaluarea la jumătatea perioadei a programului „Europa creativă” 
(2014- 2020) (COM(2018)0248),

– având în vedere Rezoluția sa din 2 martie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020)7,

 

4 JO C 252, 18.7.2018, p. 31.
5 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2019)0150.
6 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2019)0323.
7 JO C 263, 25.7.2018, p. 19.
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– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un 
sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS),

– având în vedere angajamentele asumate de viitoarea comisară pentru inovare, cercetare, 
educație, cultură și tineret în cadrul audierii sale în fața Parlamentului European din 30 
septembrie 2019,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0000/2020),

A. întrucât Pactul verde european are ca obiectiv realizarea până în 2050 a neutralității 
climatice în Uniunea Europeană, plasând astfel urgența climatică în centrul tuturor 
programelor și al tuturor politicilor Uniunii;

B. întrucât educația, sportul, voluntariatul și cultura joacă un rol determinant în tranziția 
ecologică în ceea ce privește sensibilizarea, învățarea, comunicarea și partajarea 
cunoștințelor și întrucât, datorită potențialului lor, aceste sectoare pot realiza soluții 
inovatoare pentru a face față provocărilor de mediu;

C. întrucât programele Erasmus+, Corpul european de solidaritate (CES) și Europa creativă 
au un efect asupra vieții cotidiene a milioane de europeni;

D. întrucât, deși aceste programe nu se axează în principal pe ecologie și ar trebui păstrată 
esența lor, ele contribuie la tranziția ecologică prin conținutul și sfera lor de acțiune;

E. întrucât programul Erasmus+ are un potențial pentru dezvoltarea durabilă; întrucât acest 
program promovează învățarea pe tot parcursul vieții;

F. întrucât, având în vedere obiectivele și esența CES, acest program le oferă tinerilor 
posibilitatea unui angajament concret în folosul mediului;

G. întrucât experiența mobilității oferită de aceste programe poate duce la modificarea 
practicilor cotidiene și, prin urmare, se impun acțiuni și la acest nivel;

H. întrucât Europa creativă joacă un rol în promovarea culturii și a mijloacelor de difuzare 
în masă audiovizuale, care sunt instrumente de sensibilizare cu privire la problemele de 
mediu, dar și o sursă incomparabilă de soluții creative;

I. întrucât libertatea de exprimare și de creație artistică este un element intangibil al 
programului Europa creativă și nicio măsură care are ca scop aprofundarea caracterului 
său ecologic nu trebuie să-i afecteze conținutul artistic, care ține de libertatea 
creatorilor;

J. întrucât Parlamentul European a solicitat, pentru următoarea perioadă de programare, un 
buget ambițios pentru aceste trei programe, astfel încât acestea să devină, printre altele, 
mai incluzive și mai accesibile, iar un buget mai mic nu ar permite realizarea acestui 
obiectiv și nici instituirea unor măsuri de mediu eficace fără a afecta alte elemente 
fundamentale din cadrul acestor programe;

K. întrucât obiectivul actualului cadru financiar multianual de a aloca 20% din cheltuieli 
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pentru acțiuni climatice nu poate fi realizat, deoarece nu există datele și instrumentele 
necesare cu care să se măsoare contribuția programelor la acest obiectiv, fiind astfel 
stringent necesar ca acestea să fie create;

L. întrucât numai mobilitatea fizică permite o imersiune totală în alte culturi și o 
interacțiune optimă cu acestea și întrucât, prim urmare, mobilitatea fizică poate fi doar 
completată cu o mobilitate virtuală, nu și înlocuită de aceasta;

M. întrucât tehnologiile digitale, de asemenea, afectează mediul;

N. întrucât în prezent există foarte puține măsuri de stimulare, mai ales de ordin financiar, 
care să orienteze participanții la cele trei programe către moduri de transport mai 
ecologice,

Obiectivele comune ale celor trei programe

1. regretă faptul că Comisia nu a propus niciun indicator de mediu pentru noile programe; 
solicită, așadar, să fie introduși indicatori specifici în regulamentele respective; solicită 
ca datele colectate să fie date publicității în fiecare an;

2. solicită Comisiei să înregistreze sistematic mijloacele de transport utilizate, pentru a 
calcula emisiile de CO2 per participant; consideră că este oportun să se folosească în 
acest scop instrumentul Mobility Tool și să se extindă utilizarea acestui instrument către 
toate sectoarele programului Erasmus+, precum și către CES; solicită Comisiei să 
creeze un instrument de calcul similar pentru deplasările efectuate în cadrul programului 
Europa creativă;

3. consideră că este necesar de a trece în revistă, de a coordona și de a evalua bunele 
practici aplicate deja de către agenții, birourile naționale și conducătorii de proiecte; 
solicită Comisiei ca, pe baza elementelor menționate mai sus, să difuzeze o listă de 
recomandări;

4. solicită principalilor actori din cadrul programelor să le comunice în mod eficace 
participanților exemple de bune practici pe care ar trebui să le adopte aceștia în 
activitatea lor de zi cu zi, eventual cu ajutorul unei aplicații digitale;

5. invită Comisia, agențiile și birourile naționale să țină seama de aspectele de mediu ale 
proiectelor și să le evalueze pe acestea din urmă în consecință;

6. solicită insistent Comisiei să creeze condițiile necesare care să le permită participanților 
să aleagă modurile de transport cel mai puțin poluante, fără a stigmatiza sau a exclude 
participanții a căror singură opțiune este transportul aerian; solicită să se acorde o 
atenție deosebită regiunilor ultraperiferice;

7. solicită Comisiei să adapteze normele financiare în vigoare, astfel încât să fie 
compensate cheltuielile reale și timpul suplimentar inerent modurilor de transport mai 
ecologice; insistă asupra rambursării integrale a cheltuielilor suplimentare;

8. solicită Comisiei, în special în cadrul proiectului său „Anul european al căilor ferate” 
(2021), să încheie parteneriate cu întreprinderile feroviare și de autobuze din UE, astfel 
încât participanții să poată beneficia de tarife preferențiale;
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Erasmus+ 

9. invită Comisia să includă, începând cu luna ianuarie 2021, principiul respectării 
mediului printre principiile cartei Erasmus+ pentru învățământul superior; solicită 
Comisiei să aplice această abordare programului în ansamblu;

10. atrage atenția asupra potențialului universităților europene și al centrelor de excelență 
pentru ucenicie și formare profesională, care ar putea introduce programe de învățământ 
de excelență pentru predarea și formarea cu un accent pe aspectele de mediu, sub 
rezerva existenței unui buget suficient;

11. atrage atenția asupra posibilităților pe care le oferă viitoarea legitimație europeană de 
student în ceea ce privește ecologizarea șederilor participanților în programul 
Erasmus+;

12. reamintește că platformele online SALTO din cadrul programului reprezintă o excelentă 
sursă de informații și de recomandări pentru conducătorii de proiecte; invită Comisia să 
creeze o platformă SALTO dedicată ecologizării;

13. atrage atenția asupra valorii rețelei „e-Twinning”, destinată cadrelor didactice, care 
permite elaborarea și partajarea modulelor didactice, îndeosebi cu privire la 
sustenabilitate și la schimbările climatice, acestea fiind temele anului în curs; invită 
Comisia să difuzeze cât mai larg posibil raportul anual cu privire la această prioritate, 
precum și dosarul practic destinat cadrelor didactice;

14. solicită ca, în cadrul capitolului „Sport”, să fie încurajate proiectele de colaborare între 
asociațiile sportive, care au ca temă mediul și protecția naturii;

15. consideră că încurajarea mobilității personalului din cadrul organizațiilor sportive locale 
ar permite sensibilizarea acestora cu privire la organizarea într-un mod mai ecologic a 
evenimentelor sportive; solicită să se pună accentul pe aspectele de mediu în cadrul 
Săptămânii europene a sportului;

Corpul european de solidaritate (CES)

16. consideră că marca de calitate pe care trebuie să o aibă fiecare conducător de proiect 
înainte de a se asocia CES ar trebui neapărat să includă implementarea de bune practici 
ecologice;

17. reamintește că Comisia poate să lanseze apeluri de proiecte tematice; invită Comisia, în 
acest sens, să promoveze într-o mai mare măsură dimensiunea ecologică a CES, 
îmbunătățind vizibilitatea acestor proiecte pe platforma PASS;

18. invită autoritățile naționale responsabile de CES să sprijine activ structurile de trimitere 
și de primire și să le ofere consiliere; subliniază că acestea sunt, de asemenea, în măsură 
să identifice și să determine apariția pe teren a proiectelor ecologice;

Europa creativă

19. solicită Comisiei să elaboreze, în parteneriat cu birourile naționale, o cartă a principiilor 
ecologice pe care trebuie să o respecte toți participanții la program;
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20. invită Comisia să publice un ghid al bunelor practici ecologice pentru producția 
audiovizuală și culturală și pentru difuzarea și organizarea de evenimente, care să vizeze 
îndeosebi transporturile, energia și gestionarea deșeurilor, astfel încât acesta să devină o 
normă obligatorie pentru proiectele finanțate de program;

21. încurajează Comisia să analizeze posibilitățile de creare de sinergii cu programul 
Orizont Europa și cu noua comunitate de cunoaștere și inovare pentru sectorul cultural 
și creativ din cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie;

22. invită Comisia să permită crearea, în cadrul capitolului transsectorial, a unei rețele 
europene de consultanți în domeniul ecologiei, care să ofere consultanță conducătorilor 
de proiecte;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și statelor membre și autorităților naționale responsabile cu punerea în 
aplicare a celor trei programe.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Urgența climatică și ecologică este o realitate și, în acest context, reacția europeană sub forma 
ambițiosului plan „Pactul verde european”, prezentat de Comisia Europeană în decembrie 
2020, trebuie integrată în toate politicile publice ale Uniunii Europene. În noiembrie 2019, 
Parlamentul European a votat, de asemenea, pentru a constata starea de urgență ecologică. 
Acest sentiment al stringenței este comun unei mari părți a populației europene: în cadrul 
Eurobarometrului din decembrie 2019, 38% din respondenți au menționat schimbările 
climatice și protecția mediului ca principalele provocări politice de la nivel european și 
național.

Toate sectoarele vor fi nevoite să-și pună sub semnul întrebării modelele de producție și să 
facă modificări, reducându-și impactul ecologic, dar mai ales inventând soluții inovatoare care 
vor avea nevoie de competențe noi.

Rolul culturii și al educației în lupta împotriva schimbărilor climatice și în dezvoltarea 
durabilă

Cultura și educația constituie fundamentul acestei schimbări din interiorul societății. Educația 
copiilor, a ucenicilor, a studenților, precum și formarea adulților permit sensibilizarea, 
formarea unor cetățeni responsabili, partajarea și difuzarea de bune practici, dezvoltarea de 
noi competențe în materie de dezvoltare durabilă și formarea viitorilor autori de soluții 
inovatoare. Fără educație nu pot exista cercetători, ingineri și oameni de știință care să ne 
permită să reflectăm și să combatem schimbările climatice, nu pot exista specialiști 
competenți care să poată pune în practică aceste soluții la scară largă.

Cultura, la rândul ei, are un rol important în declanșarea conștientizării de către publicul larg a 
aspectelor climatice. Cultura este, de asemenea, un sector de producție care a înțeles ce 
schimbări trebuie să opereze în practicile sale.

Obiectul raportului

În prezentul raport, raportoarea propune soluții concrete pentru reducerea impactului asupra 
mediului al celor trei programe emblematice pentru educație (Erasmus+), cultură (Europa 
creativă) și voluntariat (Corpul european de solidaritate) și pentru integrarea completă a 
acestora în Pactul verde, încurajându-le potențialul inestimabil. Aceste soluții ar trebui să 
poată fi puse în practică începând cu ianuarie 2021 – începutul viitoarei perioade de 
programare.

Europa creativă finanțează lucrări care vor fi văzute de un public larg, într-un sector care are 
ca angajați milioane de persoane: se estimează că în sectorul cultural și creativ din Uniunea 
Europeană lucrează 12 milioane de persoane.

Erasmus+ și Corpul european de solidaritate oferă experiențe care pot modifica 
comportamentul participanților, precum și al anturajului acestora. Aceste două programe 
vizează în principal tinerii, care sunt deosebit de atenți față de aspectele de mediu.

Aceste trei programe sunt, așadar, adevărați vectori ai bunelor practici și exemple de urmat, 
dar a căror funcționare trebuie să evolueze în unison cu Pactul verde. 

Principii intangibile: mobilitatea fizică și libertatea de creație
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Raportoarea consideră că două principii trebuie să rămână neatinse:

– mobilitatea fizică, care reprezintă esența programelor Erasmus+ și Corpul european de 
solidaritate și face adesea parte integrantă din proiectele programului Europa creativă;

– libertatea conținuturilor și a operelor de creație. În cadrul programului Europa creativă, 
creatorii și artiștii trebuie să se bucure de o libertate totală în producerea de conținuturi, 
iar proiectele din cadrul programelor Erasmus+ și Corpul european de solidaritate 
trebuie să fie create în continuare pe baza nevoilor locale, conform principiului 
ascendenței.

Mobilitatea trebuie să rămână în centrul programelor și nu trebuie înlocuită cu o mobilitate 
virtuală. Un studiu recent realizat de DG IPOL a demonstrat avantajele mobilității fizice față 
de mobilitatea virtuală, deoarece permite o imersiune totală. Potențialul mobilității virtuale 
trebuie avut în vedere în anumite cazuri, în special pentru a integra categoriile de persoane 
care nu se pot deplasa sau în anumite împrejurări excepționale. Astfel, mobilitatea virtuală 
poate fi avută în vedere pentru a completa mobilitatea fizică, de exemplu pentru a pregăti o 
deplasare sau pentru a asigura etapele ulterioare ale unui proiect. Trebuie menționat faptul că 
și tehnicile virtuale au un impact asupra mediului, fapt adesea trecut cu vederea.

Indicatori și date

Raportoarea a constat că nu există date în ceea ce privește amprenta ecologică a celor trei 
programe. Pentru a stabili obiective și pentru a le evalua, trebuie să cunoaștem punctul de 
plecare, fapt imposibil de realizat în prezent.

Este, așadar, alarmant faptul că în proiectele de regulament nu a fost prevăzut niciun indicator 
pentru perioada 2021-2027.

De asemenea, raportoarea atrage atenția asupra faptului că obiectivul urmărit, și anume 
dezvoltarea mai multor proiecte, în special a proiectelor din cadrul Erasmus+, poate duce la 
mărirea impactului global al programului asupra mediului. Din acest motiv, se recomandă ca, 
inițial, să se pună accentul pe efectul unei reduceri a amprentei individuale, și nu a amprentei 
globale.

Ajutoare financiare pentru mobilitatea verde și subvenții

Toate părțile interesate participante au indicat faptul că trebuie încurajată utilizarea modurilor 
de transport mai puțin poluante, însă alegerea unui mod de transport mai ecologic presupune, 
adesea, costuri suplimentare. Deși salută modificarea adusă ghidului pentru Erasmus+ în 
2020, care permite rambursarea cheltuielilor excepționale suportate în legătură cu deplasările 
mai puțin poluante, raportoarea regretă totuși că această opțiune este însoțită de calificativul 
„excepțional”, precum și faptul că participanții trebuie să suporte în continuare 20% din 
costurile suplimentare. Acest lucru nu este coerent cu obiectivul incluziunii vizat de program 
– fiecare participant trebuie să poată alege liber modul de transport, fără obstacole economice.

Raportoarea nu dorește însă ca participanții să fie obligați să recurgă la alte moduri de 
transport decât avionul; alegerea avionului este justificată în multe cazuri de distanța 
considerabilă sau de absența altor posibilități de transport. Încurajarea mobilității ecologice nu 
trebuie în niciun caz să ducă la excluderea potențialilor participanți.
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Raportoarea dorește să salute intenția Comisiei Europene de a declara anul 2021 Anul 
european al căilor ferate. Ar fi interesant ca în acest An al căilor ferate să fie incluse 
programele de mobilitate, precum Erasmus+ și Corpul european de solidaritate. Participanții 
reprezintă un public numeros, care constituie o masă critică atrăgătoare pentru întreprinderile 
feroviare. Comisia se poate inspira din experiența acțiunii pregătitoare DiscoverEU, în cadrul 
căreia a încheiat un parteneriat ce le-a permis mai multor mii de tineri europeni să beneficieze 
de un abonament feroviar pentru a descoperi Europa.

În final, raportoarea recomandă ca proiectele care au un conținut sau obiective cu caracter 
ecologic ori o altă tematică, dar cu practici ecologice, să primească puncte suplimentare în 
cadrul evaluării de către birourile și agențiile naționale. Raportoarea consideră că este 
important ca participanții să fie stimulați mai degrabă decât constrânși. Agențiile pot alege, 
dintr-o listă a priorităților europene, prioritățile naționale care vor servi drept temei pentru 
acordarea de puncte suplimentare – raportoarea consideră că este foarte important ca 
prioritatea europeană legată de dezvoltarea durabilă să devină o prioritate transversală, 
comună.

Viața de zi cu zi și relațiile cu conducătorii de proiecte și organismele-gazdă

Pe lângă mobilitatea între țara de origine și țara-gazdă, trebuie acordată o mare importanță și 
vieții de zi cu zi a participanților, mai ales în cazul programelor Erasmus+ și Corpul european 
de solidaritate. Mobilitatea permite o schimbare a contextului, care constituie o ocazie de a 
adopta noi practici ecologice (colectare selectivă, mobilitate ecologică, consum local etc.).

În acest sens, universitățile ar trebui să dea exemplu: multe dintre universități au instituit deja 
„birouri verzi” – de ce nu le-am pune în contact cu serviciile de primire a studenților străini? 
Ar trebui incluși, de asemenea, foștii studenți Erasmus+: aceștia pot oferi sfaturi, chiar dintre 
cele mai practice (unde se pot cumpăra produse locale, cărei asociații să mă adresez sau cum 
să reciclez mobilierul după câteva luni petrecute în țara respectivă).

Comisia Europeană trebuie să pună la dispoziție instrumentele necesare, iar agențiile 
naționale trebuie să le preia și să îndeplinească funcția de platformă. Soluțiile (numeroase) 
trebuie să provină de la fața locului, nu să fie impuse.

Raportoarea își pune multe speranțe în viitoarea legitimație europeană de student, care trebuie 
să devină operațională înainte de 2025. Aceasta ar trebui să includă aspecte legate de un mod 
de viață mai durabil, cum ar fi reducerile la transportul în comun, și să încurajeze studenții să 
facă alegeri ecologice.

Trebuie să se acorde atenția corespunzătoare rolului structurilor de trimitere și de primire din 
cadrul Corpului european de solidaritate – anume aceste structuri administrează aspectele 
legate de transport, cazare și viața de zi cu zi a participanților, printre care se află punerea la 
dispoziție a unei biciclete sau a unui abonament pentru transportul în comun. Aceste structuri 
trebuie ascultate atunci când pot transmite bune practici și trebuie să beneficieze de consiliere 
din partea agențiilor responsabile de program. Întrucât sunt implantate în teritoriu, acestea pot 
să identifice proiecte durabile, cu tematică ecologică.

În final, trebuie constatat și salutat rolul agențiilor și birourilor naționale, care s-au angajat 
deja în tranziția ecologică, în special prin modul în care își gestionează deșeurile. Multe dintre 
acestea au elaborat deja practici ecologice, care merită să fie sistematizate.
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Formare specifică pentru noi competențe prin intermediul Erasmus+

Erasmus+ este un program pe care trebuie să ne bazăm pentru a crea noi programe de formare 
transeuropene în domeniul mediului. Pe lângă proiectele „clasice”, în cadrul programului 
Erasmus+ sunt finanțate două inițiative-pilot foarte promițătoare: Universitățile europene și 
Centrele de excelență pentru ucenicie și formare profesională. Unele dintre grupările selectate 
se consacră deja elaborării de programe de învățământ sau de formare în domeniul dezvoltării 
durabile și al luptei împotriva schimbărilor climatice. Raportoarea este convinsă că aceste 
două inițiative au un mare potențial de formare a specialiștilor europeni de mâine în domeniul 
dezvoltării durabile și, prin urmare, trebuie să li se acorde un buget adecvat.

Sportul

Raportoarea dorește să sublinieze, de asemenea, importanța sportului, factor al sănătății și un 
vector puternic de sensibilizare cu privire la mediu pentru sporturile în aer liber.

Comunicarea, sensibilizarea și partajarea bunelor practici

Raportoarea salută faptul că o bună parte din proiectele Erasmus+ și ale Corpului european de 
solidaritate s-au angajat deja pe calea practicilor responsabile sau a tematicilor ecologice. 
Același lucru este valabil pentru sectorul culturii, care a pășit în această direcție adaptându-se 
prin tehnici inovatoare, încurajând publicul să vină cu transportul în comun sau incluzând 
servicii ale „eco-consultanților”.

Aceste bune practici trebuie coordonate.

Raportoarea insistă cu putere asupra necesității de a pune aceste practici în comun: ghiduri de 
bune practici comune, sit internet, formarea agențiilor din cadrul autorităților naționale, 
platforme. Pot fi elaborate, pe termen scurt, numeroase direcții de acțiune, care sunt solicitate 
de actorii din sectoarele educației și culturii.

Trebuie depuse eforturi și în materie de comunicare. Numeroși potențiali participanți nu își 
dau seama că proiectele lor de mediu pot fi finanțate de programele europene: această 
posibilitate trebuie scoasă în evidență în cadrul Zilelor Erasmus, al Săptămânii verzi 
europene, al Frumoasei luni a Europei (Joli Mois de l’Europe) și al Săptămânii europene a 
sportului, precum și pe site-uri de internet specifice, însă fără a umbri celelalte tipuri de 
proiecte.

Raportoarea consideră că integrarea în aceste programe a dimensiunii durabile reprezintă o 
condiție necesară pentru reușita Pactului verde, atât pentru a modifica comportamentele la 
nivelul continentului prin practici încercate și partajate între cetățenii celor 27 de state 
membre, cât și pentru a forma specialiști cu competențe pentru ziua de mâine și a determina 
evoluția în sectoarele creative a tehnologiilor digitale și a celor din domeniul energiei.

Este vorba, în cele din urmă, de a inspira, pur și simplu, femeile și bărbații care vor crea 
Europa de astăzi și de mâine.


