
 

AD\1130647DA.docx  PE606.013v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Kultur- og Uddannelsesudvalget 
 

2017/2044(BUD) 

11.7.2017 

UDTALELSE 

fra Kultur- og Uddannelsesudvalget 

til Budgetudvalget 

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 

2018 

(2017/2044(BUD)) 

Ordfører for udtalelse: Morten Løkkegaard 

 



 

PE606.013v02-00 2/7 AD\1130647DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1130647DA.docx 3/7 PE606.013v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. beklager dybt, at budgetforslaget ikke inkluderer nogen af de yderligere 50 millioner 

EUR, der blev øremærket til Erasmus+ i FFR-revisionen for perioden 2018-2020; 

opfordrer til, at samtlige 50 millioner EUR stilles til rådighed i 2018 og fordeles mellem 

budgetposterne "uddannelse og erhvervsuddannelse" (12 millioner EUR) og "ungdom" 

(38 millioner EUR) under Erasmus+, så programmet fuldt ud kan være en strategisk 

investering i Europas unge; 

2. understreger, at fælles europæiske udfordringer kræver en fælles europæisk indsats; 

understreger i denne forbindelse behovet for at støtte storstilede innovationsprojekter 

inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, som gennemføres af 

europæiske civilsamfundsnetværk; opfordrer endnu en gang til, at en del af den samlede 

Erasmus+-finansiering af nøgleaktion 2 "Samarbejde for innovation og udveksling af 

god praksis" tildeles til centrale foranstaltninger; understreger endvidere behovet for at 

øge den operationelle bistand til europæiske netværk under nøgleaktion 3 "Støtte til 

politikreform" med henblik på så vidt som muligt at fremme og udbrede de muligheder, 

der tilbydes med Erasmus+; 

3. minder om, at ungdomsgarantiordningen og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er vigtige 

værktøjer til at løse det vedvarende problem med høj ungdomsarbejdsløshed, og 

opfordrer til, at de fortsat forbedres, og at deres respektive budgetter forhøjes 

væsentligt; påpeger, at der er behov for politikker, der fremmer efterspørgslen og 

investeringer, vækstfremmende strukturreformer og koordinering af sociale politikker 

for på bæredygtig vis at støtte en god overgang til arbejdsmarkedet for unge; 

4. udtrykker bekymring over, at bevillingerne til det europæiske solidaritetskorps i vidt 

omfang bygger på Erasmus+ og, i mindre omfang, på andre programmer, navnlig 

programmet for beskæftigelse og social innovation; opfordrer Kommissionen til at give 

flere detaljer om de nærmere budgetmæssige forbindelser mellem det nye korps og den 

europæiske volontørtjeneste og om sondringen mellem de frivillige og erhvervsmæssige 

aspekter med henblik på at undgå, at potentielle kvalitetsjob erstattes med ulønnet 

frivilligt arbejde; glæder sig over, at de 18,4 millioner EUR, der er blevet bevilget til 

korpset i 2018, er nye midler; insisterer på, at finansieringen af nye initiativer ikke 

lægger yderligere pres på midlerne under Erasmus+-programmet, og at ingen andre 

midler end dem, der er afsat til EU's del af den europæiske volontørtjeneste, overføres 

fra Erasmus+ til korpset; insisterer på, at den finansiering, der afsættes til frivillige 

aktiviteter under det europæiske solidaritetskorps, mindst bør svare til de budgetmidler, 

der trækkes tilbage fra den europæiske volontørtjeneste; 

5. fremhæver den kroniske underfinansiering af programmet "Europa for Borgerne"; 

beklager, at budgettet for 2018 til sidstnævnte program er blevet reduceret med 740.000 

EUR i forhold til beløbet i den finansielle programmering; minder om, at dette udgør ca. 

3 % af budgettet til programmet "Europa for Borgerne" og vil påvirke de allerede lave 

succesrater; opfordrer til, at yderligere midler tildeles til tilskud under budgettet for 



 

PE606.013v02-00 4/7 AD\1130647DA.docx 

DA 

"Europa for Borgerne" for 2018; 

6. opfordrer til, at yderligere 14 millioner EUR forpligtes til budgettet for "Et Kreativt 

Europa" for 2018 med henblik på at opfylde de europæiske borgeres forventninger og 

ambitionerne for de pågældende delprogrammer; udtrykker bekymring over, at navnlig 

kulturdelprogrammet er alvorligt underfinansieret, og at det derfor er vanskeligt at opnå 

tilfredsstillende resultater; fremhæver, at delprogrammet Media og garantifaciliteten 

også ville drage fordel af en stabil og konsekvent budgettildeling, i form af en øget 

succesrate; 

7. bifalder EU-institutionernes bestræbelser i de seneste år på at håndtere 

betalingsefterslæbet; påpeger, at forsinkelser i afslutningen af kontrakter mellem de 

relevante organer og støttemodtagerne samt forsinkede betalinger bringer 

Kommissionens fuldstændige gennemførelse af programmerne i fare; 

8.  understreger betydningen af kulturelt og uddannelsesmæssigt arbejde for en vellykket 

integration af flygtninge i de europæiske værtssamfund og opfordrer derfor til, at 

projekter for flygtninges integration permanent opføres som et af målene i 

programmerne Erasmus+ og "Et Kreativt Europa" på grundlag af det arbejde, som er 

blevet påbegyndt i henhold til de særlige indkaldelser af forslag i 2016; 

9.  understreger behovet for yderligere at styrke den internationale dimension ved 

Erasmus+, "Et Kreativt Europa", "Europa for Borgerne" og Horisont 2020 under EU-

Udenrigstjenestens sektion i budgettet som et centralt element i den videre udvikling af 

den mellemfolkelige tilgang i EU's eksterne kulturelle forbindelser; 

10.  glæder sig over de yderligere 4 millioner EUR til budgetposten "Et Kreativt Europa" til 

at finansiere det europæiske år for kulturarv 2018; beklager imidlertid fraværet af en 

separat budgetpost i overensstemmelse med Parlamentets og Rådets forpligtelse til at 

"synliggøre" 7 millioner EUR på en budgetpost til det europæiske år for kulturarv;  

11. opfordrer medlemsstaterne og EIB til fuldt ud at gøre brug af EFSI til at støtte den 

kulturelle og kreative sektor og dermed fremme vækst ved at yde en større del af EFSI-

finansieringen til kulturelle og kreative industrier; opfordrer endvidere indtrængende 

Kommissionen og EIB til at fremme samspillet mellem garantifaciliteten for de 

kulturelle og kreative sektorer og EFSI med henblik på at yde egnede lån til kulturelle 

og kreative industrier; 

12.  opfordrer Kommissionen til at revidere initiativer under budgetposten til 

multimedieaktiviteter for at sikre, at budgettet effektivt understøtter uafhængig 

kvalitetsdækning af EU-anliggender; gentager sin støtte til en bæredygtig flerårig 

finansieringsordning for Euranet+; udtrykker bekymring over den relativt beskedne 

tildeling til Euranet+ for 2018; opfordrer Europa-Kommissionen til at sikre en 

bæredygtig langsigtet løsning, hvorved Euranet+ bliver en integreret del af EU's årlige 

budget, så der sikres et finansieringsniveau, hvor dets rækkevidde og antallet af 

modtagere kan udvides i de kommende år; 

13. understreger værdien af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger til at forme 

fremtidige EU-politikinitiativer; fremhæver det vellykkede projekt "En ny fortælling om 

Europa", som effektivt har fremmet debat og nytænkning blandt unge om EU's 
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udfordringer; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan initiativet kan 

videreføres gennem ungdomsdelen af Erasmus+; mener, at en langsigtet fortsættelse af 

initiativet bedst kan sikres ved, at der etableres et retsgrundlag og tilvejebringes specifik 

finansiering gennem nye midler; 

14. glæder sig over medtagelsen af budgetposten for særlige årlige begivenheder i Den 

Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, hvilket vil gøre det 

muligt at udvikle en følelse af europæisk tilhørsforhold blandt borgerne; bemærker, at 

anvendelsesområdet for særlige årlige begivenheder påviseligt skal skabe merværdi for 

de europæiske borgere på tværs af EU's medlemsstater; 

15.  fremhæver betydningen af at skabe de bedst mulige vilkår for at sikre, at borgerne er i 

stand til at forstå og deltage i Unionens funktion, dens politikker og processer; 

understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt, at Den Europæiske Union 

forbedrer sin kommunikationspolitik; 

16.  fremhæver betydningen af statistisk forskning og adgang til sammenlignelige 

dataressourcer, der giver mulighed for en effektiv overvågning og analyse af de 

kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige virkninger af politikkerne inden for kultur 

og uddannelse; minder i denne forbindelse om behovet for at afsætte tilstrækkelige 

ressourcer til dette formål; 

17. understreger, at der med henblik på at afhjælpe den kronisk lave succesrate for visse af 

EU's programmer, som skyldes underfinansiering, og sørge for en anticyklisk funktion i 

EU-budgettet, skal indføres en ordning med reelle og konstante egne indtægter for den 

flerårige finansielle ramme efter 2020. 
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