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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1.  märgib, et hariduse ja kultuuri peadirektoraadi ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 

Kultuuri Rakendusameti (EACEA) 2013. aasta peamine prioriteet oli valmistada ette 

perioodi 2014–2020 uute programmide „Erasmus+” ja „Loov Euroopa” rakendamine; 

2.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2013. aastal oli aastate 2007–2013 programmide, eriti 

elukestva õppe programmi ning programmide „Kultuur”, „Media” ja „Aktiivsed noored” 

eelarve täitmise määr 100 %; palub perioodi 2014–2020 haridus- ja kultuuriprogrammide 

raamistikus eelarve tugevdamist ja suurendamist; on eriti mures asjaolu pärast, et aasta 

lõpu seisuga tõi vastuvõetud kulukohustuste ja maksete assigneeringute erinevus kaasa 

maksete puudujäägi (näiteks programmi „Erasmus+” puhul oli puudujääk 202 miljonit 

eurot), millel on tõsised negatiivsed tagajärjed järgmisele aastale; on sügavalt mures ja 

peab ühtlasi kahetsusväärseks, et sarnane olukord võib kujuneda välja seoses uute 

programmidega, eelkõige programmidega „Erasmus+” ja „Loov Euroopa”, ning et see 

tooks omakorda kaasa liidu usaldusväärsuse ohtliku kadumise ning kahjustaks kodanike 

usaldust liidu institutsioonide vastu ja et sellel oleksid tõsised tagajärjed programmides 

osalejate jaoks;  

3. toetab 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamist kui vahendit, 

millega tehakse lõpp vastuvõetamatule olukorrale, kus vahendite puuduse ja liidu poolt 

maksete tegemata jätmisega seatakse ohtu programmid, mis on juba heaks kiidetud ja 

seetõttu rakendamisel; 

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et alates Erasmuse programmi käivitamisest 1987. aastal on 

saavutatud ja ületatud kolme miljoni üliõpilase sihttase; märgib, et seda liidu 

juhtprogrammi (mis on aidanud kaasa Euroopa integratsioonile ning suuremale 

teadlikkusele ühisest Euroopa kodakondsusest ning Euroopa kodanike 

ühtekuuluvustundele, on selle algatamisest saati saatnud pidev edu; 

5. tunneb muret asjaolu pärast, et nagu nähtub Eurobaromeetri 2013. aasta eriuuringust nr 

399 kultuuri kättesaadavuse ja kultuuritegevuses osalemise kohta, on kultuuripärandi 

kaitsmisele ja edendamisele suunatud riigieelarved, samuti osalemine traditsioonilises 

kultuuritegevuses, Euroopa tasandil märgatavalt vähenemas; on seetõttu seisukohal, et 

tugevdada tuleb uusi liidu vahendeid, millega toetatakse Euroopa kultuurivaldkonna 

tegevuskava, näiteks programme „Loov Euroopa” ja „Horisont 2020” ning Europeana 

kultuuriplatvormi; 

 

6. märgib rahuloluga, et EACEA on oma valikuprotsesse veelgi lihtsustanud ja seostanud 

ning et 96 % selle maksetest tehti lepingus sätestatud tähtajaks, kuid peab 

kahetsusväärseks, et lõpparuannete käsitlemise endaga kaldutakse põhjendatamatult 

viivitama; tuletab meelde, et igasugune maksetega viivitamine mõjutab otseselt 

toetusesaajate õigusi, mis seab ohtu kultuuriühingud ja -projektid, loovuse ja 

kodanikuühiskonna kultuurilise mitmekesisuse; julgustab EACEAd oma 

kontrollisüsteeme veelgi parandama, kuid mitte tegema seda toetusesaajate arvelt; 
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7.  tuletab meelde, et teabevahetuse peadirektoraat korraldas 2013. aastal Euroopa kodanike 

aasta 2013 raames mitu üritust; märgib, et samal ajal tuli kiiresti valmistuda 2014. aasta 

eelarve kärpimiseks Euroopa kodakondsuse valdkonnas; toonitab, et programm 

„Kodanike Euroopa” toimib ainulaadse ja otsese ühenduslülina liidu ja selle kodanike 

vahel tegevuste, petitsioonide ja kodanikuõiguste toetamiseks; peab praegust rahastamise 

mahtu kaugelt liiga väikeseks ja toonitab, et programmi tuleb rakendada selle sisu 

kohaselt, rikastudes Euroopa kodakondsuse väärtusi võimestavate algatustega; on tugevalt 

vastu mis tahes eelarvekärbetele või mis tahes maksetega viivitamisele programmis 

„Kodanike Euroopa” aastatel 2014–2020; 

8. tunneb heameelt edusammude üle, mida on 2013. aastal tehtud kultuurilise mõõtme 

tugevdamisel Euroopa naabruspoliitikas, sealhulgas idapartnerluses ja Vahemere Liidus; 

rõhutab, kui oluline on Thbilisi deklaratsioon, mis on idapartnerluse riikide ministrite 

esimese kultuuriteemalise konverentsi dokument ning milles nõutakse ühist pühendumist 

kultuuri kui piirkonna kasvu ja stabiilsust edasi viiva jõu toetamisele; innustab jätkama 

idapartnerluse kultuuriprogrammi rakendamist ja jätkuvalt edendama kultuuripoliitikat 

käsitlevat dialoogi programmi „Meedia ja kultuuri roll Vahemere lõunapiirkonna 

arendamises” raames. 
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