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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. minder om, at Erasmus+ fortsat er et meget værdsat og meget populært program til 

fremme af læringsmobilitet blandt unge, hvilket fremgår af omfanget af modtagne 

ansøgninger, som overstiger de disponible midler; beklager dybt, at forslaget til budget 

2019 for Erasmus+ ligger et godt stykke under Parlamentets forventninger, idet det ikke 

overstiger de programmerede beløb under den nuværende FFR, herunder ved at stille de 

resterende supplerende midler til rådighed for det program, der blev aftalt i forbindelse 

med revisionen af FFR; opfordrer derfor til en stigning på 20 % i finansieringen over 

budgetforslaget for 2019 (BF 2019) på tværs af alle fire budgetposter under Erasmus for 

at imødekomme de aktuelle behov, imødekomme borgernes forventninger til 

programmet og give europæiske unge den fremtid, som de forventer af EU; gentager i 

den forbindelse sin støtte til en tredobling af midlerne til Erasmus+ i den næste FFR og 

dens planer om at bekæmpe denne stigning; 

2. gentager sin bekymring over, hvordan det europæiske solidaritetskorps oprindeligt blev 

oprettet uden retsgrundlag og uden en selvstændig budgetpost; er desuden utryg ved, at 

den endelige afgørelse om finansieringskilder for korpset – med undtagelse af 

bestemmelsen om Erasmus+-programmet – er blevet overladt til den årlige 

budgetprocedure; bekræfter, at den vil granske ændringsskrivelsen fra Kommissionen 

med stor omhu for at sikre, at trilogaftalen overholdes fuldt ud; 

3. fremhæver værdien af Et Kreativt Europa med hensyn til at støtte til EU's audiovisuelle 

og kulturelle sektorer, og insisterer på, at finansieringsniveauet skal svare til 

ambitionerne i programmet; noterer sig med hensyn til Media-delprogrammet, at 

budgettet for at kunne finansiere alle projekter af høj kvalitet skal forhøjes med ca. 

44 %; opfordrer derfor til en betydelig finansieringsforøgelse på 22 % i budgetforslaget 

for 2019 med henblik på at gøre noget ved den lave procentdel af ansøgninger, der 

imødekommes, at styrke støtten til netværket for europæiske biografaktører samt at 

integrere – og finansiere – den vellykkede forberedende foranstaltning vedrørende 

undertekstning af kulturelt indhold uden at bringe finansieringen af de centrale aktioner 

i fare; gentager, at både kulturdelprogrammet og det tværfaglige delprogram fortsat er 

kronisk underfinansierede, og anmoder om en finansieringsforøgelse på mindst 10 % i 

budgetforslaget for 2019 på begge poster; foreslår med hensyn til kulturdelprogrammet 

yderligere 3 mio. EUR i støtte i budgetforslaget for 2019 – ud over stigningen på 10 % 

– for at styrke de allerede vellykkede, men i øjeblikket begrænsede, 

forsøgsforanstaltninger vedrørende kunstneres og kulturarbejderes individuelle 

mobilitet som forberedelse til det næste "Et Kreativt Europa"-program; 

4. glæder sig over at konstatere, at det nye programforslag gør det muligt at støtte 

mediepluralisme og mediefrihed samt mediekendskab under det tværfaglige 

delprogram; anmoder i mellemtiden om, at budgetposten vedrørende digitalt indhold 

samt AV-industrien og andre medieindustrier (09 02 05) styrkes for at sætte skub i 

bestræbelserne på at bekæmpe falske nyheder via øget mediekendskabsarbejde og ved 

at yde direkte støtte til organisationer, der overvåger og fremmer mediefrihed og -

pluralisme; 
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5. glæder sig over inddragelsen af støtte til musiksektoren i det nye "Et Kreativt Europa"-

program; bemærker, at dette bygger på pilotinitiativets succes i Kommissionen og den 

forberedende foranstaltning "Music Moves Europe", som udvalget har foreslået; 

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; opfordrer til 

yderligere 4,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i 2019 for at sikre det vigtige arbejde 

inden for rammerne af Euranet Plus i den resterende del af FFR-perioden; påpeger atter, 

at netværkets nuværende "fra hånden til munden-eksistens" er uholdbar, hvilket 

nødvendiggør en langsigtet løsning; bemærker, at finansieringsmålet for Euranet Plus 

fra 2020 og fremover er 8,4 mio. EUR om året; 

7. fremhæver værdien af Europa for Borgerne med hensyn til at øge borgernes forståelse 

af EU og fremme en følelse af medborgerskab; insisterer på, at de planlagte 

nedskæringer i programmet for at finansiere det forbedrede europæiske borgerinitiativ 

trækkes tilbage; beklager dybt, at det lovgivningsmæssige forslag til det nye ECI ikke 

udspecificerer den budgetmæssige indvirkning på Europa for Borgerne, hvilket betyder, 

at lovgiveren mangler væsentlige oplysninger; anmoder ud over en genoprettelse af 

disse midler på budgetposten om en stigning på 10 % i budgetforslaget for 2019 – 

baseret på tallene i den nuværende FFR-programmering – til at sikre den nødvendige 

minimumsforøgelse af et program, som er kronisk underfinansieret, og som har svært 

ved at opnå tilfredsstillende succesrater og ikke opfylder ansøgernes forventninger; 

8. minder om, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union skaber 

særligt akutte udfordringer for Europaskolerne, navnlig i betragtning af størrelsen af den 

engelske afdeling (ca. 21 % af samtlige elever) og omfanget af engelsk som andetsprog 

(61 % af alle elever i skoleåret 2016-2017); mener, at der stadig er betydelige 

budgetmæssige og uddannelsesmæssige spørgsmål med hensyn til den langsigtede 

ydelse af førsteklasses engelsksproget undervisningsmateriale og den fortsatte 

anerkendelse af den europæiske studentereksamen i Det Forenede Kongerige, uanset 

bestemmelserne i artikel 120 i udkastet til udtrædelsesaftalen; opfordrer indtrængende 

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; 

9. minder om, at kultur- og uddannelsesrelaterede projekter støttes gennem en række 

forskellige EU-programmer og -instrumenter, navnlig ESI-fondene, EFSI og Horisont 

2020; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre synergierne på tværs af 

programmerne for at opnå en effektiv udnyttelse af midlerne; opfordrer navnlig 

Kommissionen til fuldt ud at udnytte de potentielle synergieffekter mellem de 

forskellige EU-programmer såsom Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten, 

Erasmus+, EaSI, programmet Et Kreativt Europa og Cosme, EFSI og ESI-fondene til at 

støtte flere projekter inden for de kulturelle og kreative erhverv; 

10. fremhæver potentialet i pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (PPPA'er) som 

redskaber til at teste tiltag på Unionens politikområder og introducere nye innovative 

initiativer, som kan udvikle sig til at blive langsigtede EU-foranstaltninger; 

understreger, at en række PPPA'er, der er foreslået af udvalget i den nuværende 
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valgperiode, har vist sig at være meget vellykkede, hvilket baner vejen for 

udformningen af den nye generation af uddannelses- og kulturprogrammer; beklager, at 

Kommissionens foreløbige vurdering af PPPA efterlader meget begrænset tid til, at de 

rådgivende udvalg i Parlamentet kan tage stilling til bedømmelser og bemærkninger; 

beklager endvidere, at Kommissionens bedømmelser og bemærkninger i nogle tilfælde 

ikke er fuldt ud objektive, og at de synes at være påvirket af institutionelle eller 

personlige præferencer; minder om, at manglende gennemførelse af en PPPA inden for 

Kommissionen aldrig kan retfærdiggøre en lav vurdering; 

11. opfordrer indtrængende Budgetudvalget til at revidere proceduren for at håndtere og 

træffe afgørelse om pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som på nuværende 

tidspunkt mangler gennemsigtighed og ikke giver tilstrækkelig plads til, at individuelle 

rådgivende udvalg kan forme de politiske prioriteter for PPPA inden for deres 

respektive kompetenceområder; anmoder Budgetudvalget om at engagere sig mere 

aktivt i de individuelle rådgivende udvalg inden afstemningen om PPPA-pakken og 

overveje, hvordan det kan uddelegere større ansvar til de rådgivende udvalg – eventuelt 

gennem en ikke-bindende finansiel ramme for hvert udvalg på grundlag af Parlamentets 

prioriteringer og tidligere udgifter på det relevante politikområde blandt andre kriterier 

– med henblik på vedtagelse af deres egne prioriterede PPPA'er; foreslår, at en sådan 

fremgangsmåde kan bidrage til at imødekomme Kommissionens kritik i forbindelse 

med udbredelsen af PPPA-forslag i de senere år ved at fremme en mere fokuseret, 

prioritetsbaseret metode i udvalgene. 
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