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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et „Erasmus+“ on jätkuvalt hinnatud ja tohutult populaarne noorte 

õpirännet edendav programm, nagu näitab saadud taotluste maht, mis ületab 

olemasoleva rahastamise; avaldab sügavat kahetsust, et 2019. aasta eelarveprojektis 

programmile „Erasmus+“ eraldatud vahendid jäävad tunduvalt alla Euroopa Parlamendi 

ootustele, ületamata praeguses mitmeaastases finantsraamistikus eraldatud summasid, 

sealhulgas sellele programmile mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames 

kokku lepitud järelejäänud täiendavate lisavahendite osas; nõuab seetõttu 

assigneeringute suurendamist 20 % võrreldes 2019. aasta eelarveprojektiga kõigis neljas 

„Erasmus+“ eelarvereas, et hoolitseda praeguste vajaduste eest, vastata kodanike 

ootustele seoses programmiga ning tagada Euroopa noortele selline tulevik, nagu nad 

ELilt ootavad; väljendab sellega seoses veel kord oma toetust programmi „Erasmus +“ 

vahendite kolmekordistamisele järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja oma 

kavatsust võidelda selle suurendamise eest; 

2. väljendab veel kord oma muret seoses sellega, et Euroopa solidaarsuskorpus loodi 

algselt ilma õigusliku aluseta ja ilma eraldiseisva eelarvereata; väljendab ka 

rahulolematust, et solidaarsuskorpuse rahastamisallikaid käsitlev lõplik otsus, välja 

arvatud „Erasmus+“ puudutav säte, jäetakse iga-aastase eelarvemenetluse ülesandeks; 

kinnitab, et kavatseb hoolikalt kontrollida komisjoni kirjalikku muutmisettepanekut, 

tagamaks kolmepoolse kokkuleppe täielik järgimine; 

3. rõhutab programmi „Loov Euroopa“ väärtust ELi audiovisuaal- ja kultuurivaldkonna 

toetamisel ning nõuab, et rahastamise tase vastaks programmi eesmärkidele; märgib 

seoses alaprogrammiga MEDIA, et kõikide kõrgetasemeliste projektide rahastamiseks 

oleks vaja eelarvet suurendada umbes 44 % võrra; nõuab seetõttu assigneeringute olulist 

suurendamist 22 % võrreldes 2019. aasta eelarveprojektiga, et tegeleda madalate 

rakendamise edukuse määradega, suurendada toetust Euroopa kinoettevõtjate 

võrgustikele ning lisada edukas ettevalmistav meede kultuurilise sisu subtiitritega 

varustamiseks – ja seda meedet rahastada –, seadmata ohtu kesksete meetmete 

rahastamist; kordab, et nii kultuuri alamprogramm kui ka sektoriülene tegevussuund on 

krooniliselt alarahastatud, ning nõuab mõlema eelarverea vähemalt 10 % suuremat 

rahastamist võrreldes 2019. aasta eelarveprojektiga; teeb ettepaneku suurendada 

kultuuri alamprogrammi assigneeringuid täiendavalt 3 miljoni euro võrra võrreldes 

2019. aasta eelarveprojektiga – lisaks 10 % suurenemisele –, eesmärgiga laiendada juba 

edukat, kuid hetkel piiratud katsemeedet, mis käsitleb kunstnike ja kultuuritöötajate 

individuaalset liikuvust, et valmistuda järgmiseks „Loova Euroopa“ programmiks; 

4. märgib rahuloluga, et uue programmi „Loov Euroopa“ ettepanekus nähakse sektoriülese 

tegevussuuna raames ette meediapluralismi ja -vabaduse ning meediapädevuse 

toetamine; nõuab, et seniks suurendataks digitaalse infosisu, audiovisuaal- ja muu 

meediatööstuse eelarverida (09 02 05), et võidelda meediapädevuse suurendamise 

kaudu tõhusamalt võltsuudiste vastu ning toetada otseselt organisatsioone, kes tegelevad 

meediavabaduse ja -pluralismi seire ning edendamisega; 

5. avaldab heameelt seose asjaoluga, et programmi „Loov Euroopa“ on kaasatud ka toetus 
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muusikasektorile; märgib, et see tugineb katsealgatuse edukusele komisjonis ja 

parlamendikomisjoni kavandatavale ettevalmistavale meetmele „Muusika liigutab 

Euroopat“; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks täielikult läbi kõik meetmed multimeedia 

meetmete eelarvereal ning esitaks tulemused parlamendile – tagamaks, et need täidavad 

oma põhieesmärki; nõuab 2019. aastal täiendavalt 4,2 miljonit eurot kulukohustuste 

assigneeringutena, et kindlustada Euranet Plusi oluline tegevus praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku lõpuni; rõhutab, et selle võrgustiku praegune n-ö peost suhu 

eksisteerimine ei ole jätkusuutlik ja tuleks leida pikaajaline lahendus; märgib, et Euranet 

Plusi rahastamiseesmärk alates 2020. aastast on 8,4 miljonit eurot aastas; 

7. rõhutab programmi „Kodanike Euroopa“ väärtust kodanike arusaamise parandamisel 

ELi toimimisest ja Euroopa kodakondsustunde edendamisel; rõhutab, et programmi 

kavandatavad kärped, selleks et rahastada uuendatud Euroopa kodanikualgatust, tuleb 

tühistada; mõistab hukka asjaolu, et seadusandlikus ettepanekus võtta vastu uus 

Euroopa kodanikualgatus ei selgitatud, milline on selle eelarvemõju programmile 

„Kodanike Euroopa“, jättes seega seadusandja ilma olulisest teabest; nõuab lisaks nende 

vahendite taastamisele eelarvereas 10 % suuremat rahastamist võrreldes 2019. aasta 

eelarveprojektiga, võttes aluseks praeguses mitmeaastases finantsraamistikus 

kavandatud arvud, et tagada minimaalne vajalik suurenemine programmi jaoks, mis on 

pidevalt alarahastatud ja millel on madalad projekti edukuse määrad, nurjates seega 

taotlejate ootusi; 

8. tuletab meelde, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust tekitab eriti suuri 

probleeme Euroopa koolidele, eelkõige seetõttu, et inglise keele sektsioon on nii suur 

(selles õpib umbes 21 % kõigist õpilastest) ja inglise keel on teise keelena eelistatuim 

(2016.–2017. õppeaastal valis selle 61 % kõigist õpilastest); on veendunud, et tuleb 

lahendada tähtsad eelarve- ja õppekorraldusküsimused, mis puudutavad kõrgetasemelise 

inglise keele õppe tagamist pikas perspektiivis ja Euroopa küpsustunnistuse 

tunnustamist Ühendkuningriigis ka edaspidi, olenemata väljaastumislepingu projekti 

artiklist 120; nõuab tungivalt, et komisjon ja kuratoorium annaksid kultuuri- ja 

hariduskomisjonile teada, kuidas nad kavatsevad Brexitiga kaasnevad probleemid pikas 

perspektiivis lahendada; 

9. tuletab meelde, et kultuuri- ja haridusega seotud projekte toetatakse paljude liidu 

programmide ja rahastamisvahendite, eelkõige Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja programmi 

„Horisont 2020“ raames; nõuab tungivalt, et komisjon parandaks vahendite tulemusliku 

kasutamise saavutamiseks programmidevahelist sünergiat; kutsub komisjoni üles 

kasutama eelkõige ära võimalikku sünergiat erinevate ELi programmide vahel, nagu 

„Horisont 2020“, Euroopa ühendamise rahastu, „Erasmus+“, EaSI, „Loov Euroopa“ ja 

COSME, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid, et toetada rohkem projekte kultuuri- ja loomemajanduse 

valdkonnas; 

10. juhib tähelepanu sellele, et katseprojektide ja ettevalmistavate meetmetega on võimalik 

katsetada meetmeid liidu poliitikavaldkondades ja viia ellu uusi uuenduslikke algatusi, 

millest võivad saada pikaajalised liidu meetmed; rõhutab, et mitmed 
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parlamendikomisjoni kavandatud katseprojektidest ja ettevalmistavatest meetmetest 

parlamendi koosseisu praegusel ametiajal on osutunud tohutult edukaks, sillutades teed 

haridus- ja kultuuriprogrammide uue põlvkonna kujunemisele; avaldab kahetsust, et 

komisjoni tehtav katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete eelhinnang jätab väga 

vähe aega hinnanguks ja kommentaarideks arvamust avaldavatele komisjonidele 

parlamendis; lisaks avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni antud hinnangud ja 

kommentaarid ei ole mõnel juhul päris objektiivsed ning näib, et neid on mõjutanud 

institutsioonilised või isiklikud eelistused; tuletab meelde, et komisjoni suutmatus 

jõustada katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid ei tohi kunagi olla põhjus madalaks 

hinnanguks; 

11. nõuab tungivalt, et eelarvekomisjon vaataks läbi katseprojektide ja ettevalmistavate 

meetmete käsitlemise ja nende üle otsustamise korra, mis ei ole praegu piisavalt 

läbipaistev ega anna piisavalt tegevusruumi konkreetsetele arvamust avaldavatele 

parlamendikomisjonidele katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete poliitiliste 

prioriteetide määratlemiseks oma asjaomaste poliitiliste pädevuste raames; palub 

eelarvekomisjonil suhelda aktiivsemalt arvamust avaldavate komisjonidega enne 

hääletamist katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete paketi üle ning kaaluda, kuidas 

ta saaks delegeerida rohkem vastutust arvamust avaldavatele komisjonidele – võimaluse 

korral mittesiduva rahastamispaketi abil iga komisjoni jaoks, võttes muude 

kriteeriumide hulgas aluseks parlamendi prioriteedid ja varasemad kulutused 

asjaomases poliitikavaldkonnas –, et võtta vastu nende oma prioriteetsed katseprojektid 

ja ettevalmistavad meetmed; pakub, et selline lähenemisviis võiks aidata vastata 

Euroopa Komisjoni kriitikale seoses katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 

ettepanekute arvu tohutu kasvuga viimastel aastatel, edendades sihipärasemat ja 

prioriteedipõhist meetodit parlamendikomisjonides. 
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