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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. påpeger, at programmer på områderne uddannelse, ungdom, kultur og borgerskab fortsat 

er vigtige værktøjer til overordnet set at øge bevidstheden om vores fælles europæiske 

identitet; 

2. minder bl.a. i lyset af Erasmus+programmets 30-årsdag om, at det fortsat er det vigtigste 

program til at fremme unges mobilitet, hvilket fremgår af antallet af ansøgninger, der ikke 

alle kan imødekommes med de midler, der er til rådighed; beklager dybt, at de foreslåede 

finansieringsniveauer for Erasmus+programmet i budgetforslaget for 2019 ligger et godt 

stykke under Parlamentets forventninger og blot afspejler den omstændighed, at 

finansieringsniveauerne for Erasmus+ nu har nået deres maksimale niveauer for den 

nuværende flerårige finansielle ramme (FFR), og at det således ikke er lykkedes at 

tilvejebringe de resterende supplerende midler til programmet i forbindelse med 

revisionen af FFR; insisterer på, at det er nødvendigt at øge finansieringen, navnlig med 

hensyn til løbende uddannelse og ungdomssektoren, herunder uformel uddannelse, og at 

sikre, at flere fra sårbare grupper deltager, særligt unge med handicap; gentager sin 

opfordring til at tredoble midlerne til Erasmus+ i den næste FFR som følge af 

programmets popularitet og samtidig dets evne til at skabe en følelse af europæisk 

tilhørsforhold og forbedre beskæftigelsesudsigterne for unge Eurasmus+deltagere; 

3. understreger endvidere, at det er nødvendigt at give det initiativ, som på nuværende 

tidspunkt kaldes det europæiske solidaritetskorps, og som i øjeblikket er under 

forhandling, en særskilt budgetpost og egne indtægter bestående af midlerne til den 

tidligere europæiske volontørtjeneste under Erasmus+ og yderligere midler, der 

udelukkende bør komme fra uudnyttede margener; 

4. understreger værdien af Et Kreativt Europa med henblik på at støtte Unionens 

audiovisuelle og kulturelle sektorer; insisterer på, at finansieringsniveauerne bør stå i 

forhold til programmets ambitioner, især for så vidt angår kulturdelprogrammet, som er 

kronisk underfinansieret, og som derfor har svært ved at opnå tilfredsstillende succesrater 

og ikke opfylder ansøgernes forventninger; understreger, at lave succesrater er 

symptomatiske for utilstrækkelige finansieringsniveauer, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med programmets ambitiøse mål; mener, at en styrkelse af den 

tværfaglige streng i programmet Et Kreativt Europa kunne give Kommissionen en 

mulighed for at optrappe indsatsen for at bekæmpe falske nyheder, både gennem øget 

mediekendskab og ved at fremme den sektorspecifikke dialog; mener endelig, at 

udnyttelsen af synergier mellem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

(EFSI) og garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer bør fortsætte, blandt 

andet for at sætte de kulturelle og kreative industrier i stand til fuldt ud at vise deres 

dobbeltsidige værdi med hensyn til at beskytte og fremhæve Europas kulturelle og 

sproglige mangfoldighed og støtte skabelsen af kvalitetsjob, generere bæredygtig vækst 

samt fremme innovation og produktion; insisterer på, at EFSI skal yde et betydeligt 

finansielt bidrag til investeringer i almen uddannelse, erhvervsuddannelse og forskning, 

og at der bør gives passende støtte til de kulturelle og kreative sektorer; fremhæver, at det 

er nødvendigt med skræddersyet og sektorspecifik støtte for at sikre, at de kulturelle og 
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kreative sektorer nyder godt af EFSI-lån; 

5. noterer sig den interesse, som lanceringen af det europæiske år for kulturarv i 2018 har 

vakt; opfordrer derfor til, at de forvaltningsmæssige tiltag og instrumenter med tilknytning 

til det europæiske år for kulturarv fortsætter efter 2018, blandt andet ved hjælp af 

øremærkede midler under andre flerårige programmer som f.eks. programmer vedrørende 

forskning, foranstaltninger udadtil, samhørighed, Erasmus+ og initiativer til digitalisering 

af kulturarven og til integration i handlingsplanen for digital uddannelse; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en fuldstændig gennemgang – som 

skal forelægges for Parlamentet – af alle aktiviteter under budgetposten 

"Multimedieaktiviteter" for at sikre, at de opfylder deres vigtigste mål, og at den næste 

FFR sikrer den rigtige finansieringsbalance på tværs af foranstaltninger; minder om, at 

budgetposten "Multimedieaktiviteter" blev etableret til at finansiere generelle oplysninger 

til borgerne om Unionens aktiviteter for at skabe større synlighed om EU-institutionernes 

arbejde, de beslutninger, der træffes, og om de forskellige faser af opbygningen af Europa; 

opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at finansiere igangværende aktiviteter 

under denne budgetpost, som tjener andre formål, via andre relevante budgetposter; 

opfordrer til yderligere finansiering i 2019 til at sikre arbejdet inden for rammerne af 

Euranet Plus under den resterende del af FFR; insisterer imidlertid på, at netværkets 

nuværende "fra hånden til munden-eksistens" er uholdbar, og opfordrer til et langsigtet 

finansieringsgrundlag i den næste FFR;  

7. bemærker succesen for den forberedende foranstaltning med titlen "Undertekstning af 

europæisk kulturelt TV-indhold i hele Europa", som i øjeblikket gennemføres af ARTE 

Europe, og som ikke længere vil være berettiget til støtte fra EU's budget efter 2018; 

understreger, at dette projekt gør det muligt at sende europæisk kulturelt indhold på fem 

(snart seks) EU-sprog og dermed nå omkring 70 % af EU's borgere på deres modersmål 

via forskellige medieplatforme; mener, at projektet er blevet usædvanlig godt modtaget af 

publikum og yder et vigtigt bidrag til at forbedre grænseoverskridende adgang til 

europæisk kulturelt indhold og fremme interkulturel udveksling; opfordrer derfor 

indtrængende Kommissionen til fortsat at støtte flersproget adgang til 

kvalitetsprogrammer for et stort antal EU-borgere ved at indarbejde 

undertekstningsinitiativet i et eksisterende program eller under en bestemt budgetpost, 

f.eks. under programmet Et Kreativt Europa; 

8. opfordrer i lyset af den alvorligt forværrede situation for presse- og mediefriheden i 

Europa til, at videreførelsen af centret for mediepluralisme og mediefrihed i Firenze og 

Det Europæiske Center for Presse- og Mediefrihed i Leipzig sikres for resten af FFR'en, 

og til, at der afsættes yderligere midler til dette formål i 2019; bemærker, at disse centre 

supplerer hinanden perfekt i deres aktiviteter, og opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at garantere dem et langsigtet finansieringsgrundlag i den næste FFR for at sætte dem i 

stand til så uafhængigt som muligt at udvikle effektive europæiske instrumenter til at sikre 

mediernes frihed og mediepluralisme og give journalister i farlige situationer 

skræddersyet bistand og støtte; 

9. understreger værdien af programmet Europa for Borgerne med hensyn til at øge borgernes 

forståelse af Unionen og fremme en følelse af medborgerskab og med hensyn til den 

operationelle støtte, programmet yder til europæiske civilsamfundsorganisationer, som 
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spiller en afgørende rolle i Unionen og behøver målrettet finansiel bistand; bekræfter sin 

forpligtelse til at forbedre programmets finansieringsniveau ved hjælp af alle tilgængelige 

midler med henblik på at øge projektets succesrate i 2019, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet, og i de efterfølgende år, for at sikre et ordentligt finansieringsniveau; minder 

om, at Kommissionen i budgettet for 2018 og til trods for Parlamentets modstand 

reducerede budgettet for Europa for Borgerne med 740 000 EUR i forhold til den 

finansielle programmering for at fremme det europæiske borgerinitiativ (ECI); beklager 

derfor, at der i henhold til ajourføringen af den finansielle programmering fra januar 2018, 

som Kommissionen har fremsendt, vil blive taget yderligere 2,5 mio. EUR (1,1 mio. EUR 

i 2019 og 1,4 mio. EUR i 2020) fra programmet Europa for Borgerne til at finansiere det 

nye europæiske borgerinitiativ, hvilket i henhold til ajourføringen er fastsat i forslaget til 

den nye forordning om det europæiske borgerinitiativ; bemærker, at der hverken i selve 

forslaget eller i den ledsagende finansieringsoversigt henvises til eventuelle 

budgetmæssige virkninger på programmet Europa for Borgerne; minder om, at 

Parlamentet skal være i besiddelse af alle de faktiske omstændigheder, når den gennemgår 

forslag til lovgivning, og minder Kommissionen om dens forpligtelse til at offentliggøre 

disse oplysninger; understreger sit tilsagn til et effektivt og tilstrækkeligt finansieret 

program Europa for Borgerne, sin stærke modstand mod den foreslåede budgetnedskæring 

og sin hensigt om at ophæve disse nedskæringer i budgetprocedurerne for 2019 og 2020; 

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre synergien mellem kultur- og 

uddannelsesprogrammerne og den finansiering, der er tilgængelig gennem andre 

programmer og instrumenter, navnlig de europæiske struktur og investeringsfonde (ESI-

fondene), EFSI og Horisont 2020; minder i denne forbindelse om, at kultur- og 

uddannelsesrelaterede projekter har tegnet sig for mindst 11 mia. EUR i 

programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020 under Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling; 

11. understreger den afgørende rolle, som ungdomsbeskæftigelsesinitiativet spiller i 

forbindelse med bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed; understreger behovet for, at 

finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet står i et rimeligt forhold til de fastsatte 

mål, og for øgede synergier mellem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den Europæiske 

Socialfond og medlemsstaternes nationale budgetter; 

12. opfordrer Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige budgetmidler til at øge synligheden 

af valget til Europa-Parlamentet i 2019 og øge effektiviteten af mediedækningen heraf, 

navnlig for at fremme kendskabet til "spidskandidaterne", dvs. kandidaterne til posten som 

formand for Kommissionen; 

13. understreger potentialet i pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som redskaber til 

at teste tiltag på Unionens politikområder og introducere nye innovative initiativer, som 

kan udvikle sig til at blive langsigtede EU-foranstaltninger; 

14. minder om, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen skaber særlige akutte 

udfordringer for Europaskolerne, navnlig i betragtning af den engelske sektions størrelse 

(ca. 21 % af samtlige elever) og det forhold, at hovedparten af eleverne har engelsk som 

andetsprog (61 % af alle elever i skoleåret 2016-2017); glæder sig over de hidtidige 

fremskridt i forhandlingerne og navnlig den foreløbige aftale om en overgangsperiode, 

hvor Det Forenede Kongerige vil fortsætte med at være en del af Europaskolerne indtil 
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udgangen af skoleåret 2020-2021; bemærker imidlertid, at der stadig er betydelige budget- 

og uddannelsesmæssige spørgsmål med hensyn til leveringen af førsteklasses 

undervisning på engelsk på lang sigt og den fortsatte anerkendelse af den europæiske 

studentereksamen i Det Forenede Kongerige, uanset bestemmelserne i artikel 120 i 

udkastet til udtrædelsesaftalen; opfordrer Kommissionen og Europaskolernes Øverste Råd 

til at aflægge rapport til Udvalget om Kultur og Uddannelse om deres langsigtede planer 

til at tackle udfordringerne i forbindelse med brexit; 

15. glæder sig over den indsats, som er gjort i de seneste år for at tage fat på problemet med 

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

relevante organer og støttemodtagerne og forsinkede betalinger bringer Kommissionens 

fuldstændige gennemførelse af programmerne i fare; påpeger, at en forhøjelse af 

forpligtelsesbevillingerne bør ledsages af en tilsvarende forhøjelse af 

betalingsbevillingerne for at sikre rettidige betalinger; 

16. understreger betydningen af inklusivitet og opfordrer til, at der indføres 

tegnsprogstolkning på Europa-Parlamentets plenarforsamling;  

17. understreger, hvor vigtig inklusion er for migranter og flygtninge, og hvordan sikring af 

lige adgang til almen uddannelse, erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelse i deres nye 

opholdsland og til landets unikke kultur, hjælper dem med at føle sig velkomne, blive 

integreret og bosætte sig; 

18. anerkender den sociale værdi af både natur- og kulturarven og fordelen ved at udnytte 

potentialet heri som en økonomisk drivkraft; 

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

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

uddannelse.  
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