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FORSLAG 

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

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

1. mener, at udløbet af programmeringsperioden 2014-2020 såvel som det ændrede 

europæiske og internationale politiske miljø giver anledning til at genoverveje den 

flerårige finansielle rammes (FFR'ens) struktur med henblik på at tilpasse den til 

Unionens behov; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til 

at foretage en grundig vurdering af de mulige konsekvenser og følgevirkninger af 

Brexit, igangsætte en omfattende reform af FFR'en og afsætte de nødvendige 

økonomiske midler for at forhindre, at Brexit får negative følgevirkninger, enten på 

niveauet af den finansiering, der er afsat til EU-dækkende samarbejdsprogrammer inden 

for områderne kultur, uddannelse, medier, unge, sport og forskning, eller for de 

mennesker, der arbejder i de pågældende sektorer; 

2.  giver udtryk for sin støtte til programmer inden for områderne kultur, uddannelse, 

medier, unge, sport samt forskning og medborgerskab, som klart har vist deres EU-

merværdi og nyder vedvarende popularitet blandt støttemodtagerne, og opfordrer til en 

betydelig forhøjelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne og langsigtede og 

koordinerede investeringer for at sikre en vellykket fuldførelse af deres målsætninger i 

FFR'en for perioden efter 2020; 

3. mener, at den kommende FFR's struktur som minimum bør overholde følgende 

kriterier: 

i. enkelhed, dvs. en omlægning af udgiftsområderne, som gør det muligt for 

borgerne at forstå målsætningerne; mener, at programmerne for almen uddannelse 

og erhvervsuddannelse, unge, kultur og sport bør samles under et enkelt 

udgiftsområde, som på passende vis afspejler programmernes forskellige 

målsætninger  

ii. forudsigelighed, dvs. en struktur for FFR'en og de tilhørende programmer, som 

gør det muligt for støttemodtagerne at foretage tilstrækkeligt langsigtet 

planlægning; anmoder Kommissionen om at bibeholde strukturen i de 

programmer, hvis potentiale endnu ikke er udnyttet fuldt ud, herunder det 

tværfaglige delprogram under Et Kreativt Europa, og navnlig garantifaciliteten for 

de kulturelle og kreative sektorer og dens fælles foranstaltninger med Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er afgørende for 

støtten til de kulturelle og kreative erhverv 

iii. gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed, hvilket vil sige, at FFR'ens 

varighed bør bringes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets valgperioder; 

bemærker, at misforholdet mellem FFR'ens syvårige programmeringsperiode og 

den tiårige programmeringsperiode for EU's politiske og strategiske prioriteter 

kan vanskeliggøre en konsekvent evaluering af resultaterne af EU's programmer; 

foreslår derfor en FFR for perioden efter 2020 med en varighed på ti år, som 

underkastes en bindende og meningsfuld revision efter de første fem år 

iv. tilpasningsevne, idet erfaringerne med FFR'en for 2014-2020 har vist dens 

manglende evne til at reagere på nye udfordringer, uden at allerede eksisterende 

programmer berøres; mener, at der er behov for større fleksibilitet og bredere 

margener i den næste FFR, samtidig med at princippet om "nye midler til nye 
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initiativer" grundfæstes for at undgå at finansiere nye initiativer over EU-

budgettet på bekostning af eksisterende EU-programmer og -politikker; 

understreger i denne sammenhæng, at langsigtet stabilitet er af afgørende 

betydning for kultur- og uddannelsesprogrammer; anmoder derfor Kommissionen 

og Rådet om at overveje at forhøje lofterne for forpligtelses- og 

betalingsbevillinger i de fremtidige FFR'er; mener, at denne fleksibilitet bør give 

mulighed for fuld udnyttelse af FFR'ens forpligtelses- og betalingslofter 

v. ansvarlighed – der skal træffes hurtige foranstaltninger for at forhindre, at der 

opstår en ny betalingskrise under den nuværende FFR; mener, at der bør gøres 

store bestræbelser på at undgå den ophobning af forfaldne restancer på kontiene, 

som kunne ses ved udgangen af den forudgående FFR (2007-2013) og i 

begyndelsen af den nuværende (2014-2020); forventer, at en forhøjelse af 

forpligtelsesbevillingerne ledsages af en tilsvarende forhøjelse af bevillingerne til 

rettidige betalinger; beklager, at konsekvenserne af betalingsrestancer er alvorlige, 

og har særligt alvorlige følger for små organisationer inden for uddannelse, kultur 

og kreativitet, og at de således direkte påvirker modtagere af EU-midlerne, for 

eksempel studerende, universiteter, SMV'er og forskere; 

4. mener, at tilstrækkelige og langsigtede investeringer i uddannelse og kultur er afgørende 

for at gøre det muligt for EU-borgerne at tage aktivt del i EU's politiske og 

demokratiske liv; 

5. tilslutter sig fuldt ud, at det er nødvendigt at mindske bidraget fra BNI-baserede 

indtægter til EU-budgettets egne indtægter i forbindelse med en gennemgribende reform 

af systemet for at respektere ordlyden og ånden i artikel 311 i TEUF; 

6. bemærker med stor bekymring stigningen i social og økonomisk ulighed, fremmedhad, 

racisme, voldelig ekstremisme og terrorisme i Europa; opfordrer derfor til, at effektive 

forebyggende foranstaltninger støttes gennem øget finansiering til relevante EU-

programmer, herunder programmer, som bl.a. støtter uddannelsesstrategier, der fremmer 

europæisk medborgerskab, social samhørighed, tolerance og menneskerettigheder og 

fremmer åbne og rummelige europæiske samfund som fundamentet for vores 

demokratiske model, i overensstemmelse med Pariserklæringen af 17. marts 2015; 

7. erkender de kort- og langsigtede udfordringer, som integrationen af kulturelt forskellige 

flygtninge og migranter i det europæiske samfund udgør for nyankomne og for 

værtssamfundene; fremhæver betydningen af kultur-, uddannelses- og 

sportsprogrammer i denne forbindelse og opfordrer til langsigtede og koordinerede 

investeringer såvel som en tilstrækkelig forhøjelse af finansieringen gennem de 

igangværende og fremtidige generationer af programmerne Erasmus+, Et Kreativt 

Europa og Europa for Borgerne for at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 

opnå meningsfuld integration, idet denne støtte til kultur- og uddannelsesprogrammer 

integreres i andre EU-fonde til integration såsom Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden (AMIF); 

8. erkender de udfordringer, som Unionen står over for på områderne uddannelse, kultur, 

unge og medborgerskab, navnlig for så vidt angår den konkrete adgang til EU's 

programmer, især for personer med handicap, og behovet for at udbrede programmernes 

rækkevidde, så de henvender sig til alle unge europæere, herunder gymnasieelever og 
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lærlinge, og ikke kun universitetsstuderende, som i dag udgør langt størstedelen af 

støttemodtagerne; fremhæver i denne forbindelse betydningen af kultur-, uddannelses- 

og sportsprogrammer og opfordrer til langsigtede og koordinerede investeringer gennem 

de igangværende og fremtidige programmer, Erasmus+, Et Kreativt Europa og Europa 

for Borgerne, for at støtte medlemsstaternes indsats; 

9. minder om, at ungdomsgarantiordningen og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er vigtige 

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

opfordrer til, at de løbende forbedres, samt til en betydelig forhøjelse af budgettet inden 

for rammerne af Den Europæiske Socialfond; påpeger, at der er behov for politikker, 

som understøtter efterspørgsel og investeringer, vækstfremmende strukturreformer og 

samordning af de sociale politikker, for på en holdbar måde at fremme unge menneskers 

vellykkede indtræden på arbejdsmarkedet; 

10. fremhæver behovet for at styrke de nuværende programmer på uddannelses- og 

kulturområdet for at øge arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed yderligere, navnlig i 

medlemsstater med høj arbejdsløshed, og for at fremme konkurrenceevnen i EU's 

kulturelle erhverv; 

11. mener, at den næste FFR bør tilvejebringe øremærket støtte til ikkeformel uddannelse 

og frivillige aktiviteter inden for undervisning i europæisk medborgerskab for unge i 

skoler på primær- og sekundærtrinnet, på erhvervsuddannelsesinstitutioner og på andre 

undervisningsinstitutioner, da sådanne aktiviteter spiller en vigtig rolle for at sikre, at 

der "undervises i EU" på skoler i hele Europa, så kvaliteten af undervisningen i 

europæisk medborgerskab øges overalt, og den europæiske identitet og aktive deltagelse 

i samfundet blandt unge borgere indirekte fremmes; 

12. gentager sin støtte til også at styrke den eksterne dimension af de kulturelle 

programmer, Erasmus+ og Et Kreativt Europa, som en vigtig del af det mellemfolkelige 

aspekt af EU's strategi for internationale kulturelle forbindelser, med særligt fokus på 

lav- og mellemindkomstlande og specifikke mobilitetsprogrammer for unge kunstnere 

og fagfolk i den kulturelle og kreative sektor; mener, at den eksterne dimension af det 

nye program for det europæiske solidaritetskorps bør styrkes; 

13. opfordrer til fortsatte investeringer i den nuværende og fremtidige ET2020-ramme og 

programmerne Erasmus+, Et Kreativt Europa og Europa for Borgerne med henblik på at 

skabe plads til, at ungdomsorganisationer fortsat kan række ud til unge mennesker og 

give dem værdifulde kompetencer og livsfærdigheder gennem livslang læring, 

elevcentreret og ikkeformel uddannelse samt muligheder for uformel læring, navnlig 

gennem frivilligt arbejde og ungdomsarbejde; 

14. understreger, at de øgede investeringer i Erasmus+ skal give programmet mulighed for 

række videre ud, så det kommer til at omfatte mere ambitiøse mobilitetsmuligheder for 

studerende, som er i gang med en erhvervsuddannelse, udsatte unge og unge, der 

oplever forskellige former for forskelsbehandling og barrierer, herunder personer med 

handicap, LGBTI-personer og personer, der stammer fra marginaliserede 

samfundsgrupper, samt elever, der deltager i skoleudvekslingsordninger; 

15. opfordrer til, at der investeres ti gange mere i efterfølgeren til Erasmus+-programmet i 

den næste FFR-periode for at nå ud til mange flere unge mennesker og elever i hele 
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Europa og opnå det fulde udbytte af programmet, og at der dermed bakkes op om 

opfordringen fra kommissionsformand Juncker i hans tale om Unionens tilstand såvel 

som fra flere europæiske ledere og fra "Erasmusx10"-kampagnen med deltagelse af en 

koalition af civilsamfundsorganisationer; påpeger, at det nuværende Erasmus+-program 

kun tegner sig for 1,36 % af EU's samlede budget for 2014-2020 og kun vil have gavnet 

4 millioner europæere, når det er fuldført i 2020; 

16. fremhæver vigtigheden af, at FFR'en for perioden efter 2020 og de dermed forbundne 

programforordninger godkendes rettidigt for at undgå problemer med gennemførelsen 

af programmerne og for at gøre overgangsperioden mellem den nuværende og den 

kommende periode så kort som mulig; 

17. mener, at der i betragtning af det fortsat store antal EU-borgere med ringe læse- og 

skrivefærdigheder, herunder med funktionel analfabetisme og manglende 

mediekundskab, og eftersom omkring 40 % af arbejdstagerne i EU mangler 

tilstrækkelige digitale færdigheder, og 44 % af befolkningen har begrænsede eller slet 

ingen grundlæggende digitale færdigheder, skal afsættes væsentligt flere ressourcer i 

den næste FFR – ud over de nuværende uddannelsesprogrammer – til at forbedre 

borgernes digitale færdigheder gennem bedre muligheder for uddannelse, 

erhvervsuddannelse og livslang læring samt til at støtte digitaliseringen af uddannelses- 

og kulturressourcer for at fremme og forbedre kvaliteten af dem og adgangen til dem; 

understreger endvidere, at initiativer vedrørende digitale færdigheder skal omfatte både 

grundlæggende livsfærdigheder såsom medie- og IT-kundskaber og specifikke 

jobrelaterede færdigheder såsom kodning; insisterer på, at den nye FFR bør give 

mulighed for at fastlægge en helhedsorienteret EU-politik for digitale færdigheder. 

18. understreger, at det er vigtigt at tackle social udstødelse og inkludere mennesker med 

ugunstige baggrunde for at sikre, at de har ubegrænset og lige adgang til både kultur og 

uddannelse; 

19. bifalder Kommissionens initiativ med hensyn til at oprette det europæiske 

solidaritetskorps som et program, der skal fremme solidaritet blandt unge europæere, og 

anbefaler, at det videreføres i den næste FFR med et øget budget og som et element i 

EU's ungdomspolitiske ramme; 

20. anerkender de kulturelle og kreative erhvervs betydning for den sociale og økonomiske 

udvikling i EU og dets medlemsstater og henstiller, at der udformes en samordnet 

politisk ramme, der imødekommer de særlige behov i forbindelse med videreudvikling 

og fremme af sektoren; 

21. fremhæver behovet for at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 

forbedre adgangen til og gennemførelsen af programmer ved at mindske bureaukratiet, 

eventuelt gennem forenkling, fleksibilitet og synergi mellem programmer, og på at 

forebygge forsinkede betalinger og efterslæb af ubetalte regninger; 

22. erkender vigtigheden af at beskytte både natur- og kulturarven og udnytte deres 

potentiale som økonomiske drivkræfter; 

23. opfordrer til, at der lægges mere vægt på praktikophold og lærlingeuddannelser af høj 

kvalitet og øget deltagelse af unge europæere i de politiske beslutningsprocesser. 
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