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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin, että Erasmus+ -ohjelma on edelleen erittäin arvostettu ja suosittu 

nuorison oppimiseen liittyvää liikkuvuutta edistävä ohjelma mikä käy ilmi siitä, että 

saatujen hakemusten määrä ylittää käytettävissä olevan rahoituksen määrän; pitää 

erittäin valitettavana, että Erasmus+ -ohjelmaan vuodeksi 2019 ehdotetut määrärahat 

ovat selvästi pienemmät kuin parlamentti odotti eikä niissä ole lisäystä nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen määriin myöskään monivuotisen rahoituskehyksen 

välitarkistuksen yhteydessä ohjelmaan hyväksytyn, jäljellä olevan täydentävän 

rahoituksen suhteen; kehottaa näin ollen korottamaan rahoitusta 20 prosentilla vuoden 

2019 talousarvioesityksen määristä kaikissa neljässä Erasmus+ -budjettikohdassa, jotta 

voidaan vastata nykyisiin tarpeisiin ja ohjelmaan liittyviin kansalaisten odotuksiin ja 

jotta unioni täyttäisi Euroopan nuorison tulevaisuuteen liittyvät odotukset; toistaa tältä 

osin tukevansa Erasmus+ -rahoituksen kolminkertaistamista seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä ja aikovansa pyrkiä ponnekkaasti tähän lisäykseen; 

2. toistaa olevansa huolestunut tavasta, jolla Euroopan solidaarisuusjoukot alun alkaen 

perustettiin: vailla oikeusperustaa ja omaa erillistä budjettikohtaa; ei ole myöskään 

täysin tyytyväinen siihen, että lopullinen päätös joukkojen rahoituslähteistä – 

Erasmus+ -ohjelmaa koskevia varauksia lukuun ottamatta – jätettiin vuotuiseen 

talousarviomenettelyyn; vahvistaa aikovansa tutkia komission oikaisukirjelmän 

huolellisesti varmistaakseen, että trilogisopimusta kunnioitetaan täysin; 

3. korostaa Luova Eurooppa -ohjelman merkitystä tuettaessa unionin audiovisuaali- ja 

kulttuurialoja ja kehottaa asettamaan rahoituksen tasolle, joka vastaa ohjelman 

tavoitteita; panee merkille, että kaikkien Media-alaohjelman laadukkaiden hankkeiden 

rahoittaminen edellyttäisi noin 44 prosentin lisäystä määrärahoihin; esittää näin ollen 

vuoden 2019 talousarvioesitykseen huomattavaa 22 prosentin korotusta, jotta voidaan 

puuttua hakemusten alhaiseen hyväksymisasteeseen, lisätä tukea eurooppalaisen 

elokuvateatteritoiminnan harjoittajien verkostoille ja sisällyttää ohjelmaan – ja rahoittaa 

– onnistunut valmistelutoimi, joka koskee kulttuurisisällön tekstitystä, vaarantamatta 

perustoimintojen rahoitusta; huomauttaa, että sekä Kulttuurin alaohjelman että 

monialaisten toimien rahoitus jää jatkuvasti liian vähäiseksi, ja kehottaa lisäämään 

molempien budjettikohtien määrärahoja vähintään 10 prosentilla vuoden 2019 

talousarvioesityksen määristä; ehdottaa Kulttuurin alaohjelman rahoitukseen 

3 miljoonan euron lisäystä vuoden 2019 talousarvioesityksessä olevista määristä tämän 

10 prosentin korotuksen lisäksi, jotta vahvistettaisiin jo menestyksekkäästi toteutettuja 

mutta toistaiseksi rajallisia kokeiluluonteisia toimia, joilla edistetään taiteilijoiden ja 

kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta valmisteltaessa seuraavaa Luova Eurooppa 

-ohjelmaa;  

4. panee tyytyväisenä merkille, että uudessa Luova Eurooppa - ohjelmaehdotuksessa 

suunnitellaan tukea tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle ja vapaudelle sekä 

medialukutaidolle monialaisessa ohjelmalohkossa; tätä odotettaessa pyytää korottamaan 

budjettikohdan 09 02 05 (Digitaaliseen sisältöön sekä audiovisuaalialaan ja muuhun 

mediateollisuuteen liittyvät toimet) määrärahoja, jotta valeuutisointia voitaisiin torjua 
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tehokkaammin paremman medialukutaidon avulla ja jotta voitaisiin antaa suoraa tukea 

organisaatioille, jotka valvovat ja edistävät tiedotusvälineiden vapautta ja 

monimuotoisuutta; 

5. panee tyytyväisenä merkille, että musiikkialalle annettava tuki on sisällytetty uuteen 

Luova Eurooppa -ohjelmaan; toteaa, että tämä perustuu komission menestyksekkäästi 

toteuttamaan pilottialoitteeseen ja valiokunnan ehdottamaan valmistelutoimeen 

”Musiikki liikuttaa Eurooppaa”; 

6. kehottaa komissiota toteuttamaan ja toimittamaan parlamentille kattavan arvioinnin 

kaikista multimediatoimia koskevaan budjettikohtaan liittyvistä toimenpiteistä, jotta 

varmistetaan niiden tärkeimpien tavoitteiden saavuttaminen; pyytää 

maksusitoumusmäärärahoina 4,2 miljoonan euron lisärahoitusta vuodeksi 2019, jotta 

varmistettaisiin Euranet Plus -verkoston tärkeä toiminta monivuotisen rahoituskehyksen 

jäljellä olevana aikana; muistuttaa, että verkoston tämänhetkiset kädestä suuhun 

-toimintaolosuhteet ovat kestämättömät ja että tämä asia on ratkaistava pitkäaikaisesti; 

toteaa, että Euranet Plus -hankkeen rahoitus on vuodesta 2020 alkaen 8,4 miljoonaa 

euroa vuodessa; 

7. pitää tärkeänä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, jolla lujitetaan kansalaisten EU:ta 

koskevaa ymmärrystä ja kansalaisuuden tunnetta; vaatii luopumaan ohjelmaan 

suunnitelluista leikkauksista, joilla oli määrä rahoittaa uudistettu eurooppalainen 

kansalaisaloite; pitää valitettavana, että lainsäädäntöehdotus uudeksi eurooppalaiseksi 

kansalaisaloitteeksi ei sisältänyt yksityiskohtia Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan 

koituvista talousarviovaikutuksista, eikä lainsäätäjä saanut näin ollen olennaisia tietoja; 

kehottaa ensinnäkin palauttamaan nämä varat budjettikohtaan ja toiseksi lisäämään 

määrärahoja 10 prosentilla vuoden 2019 talousarvioesityksen määristä nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen lukujen perusteella ja toteaa, että tämä on 

vähimmäislisäys ohjelmaan, joka kärsii hakijoiden odotuksia turhauttavasti jatkuvasta 

alirahoituksesta ja hankkeiden alhaisesta toteutusasteista; 

8. muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista aiheuttaa 

erityisen vakavia haasteita Eurooppa-kouluille etenkin niiden englanninkielisten 

osastojen koon vuoksi (noin 21 prosenttia kaikista oppilaista) ja siksi, että englannin 

kieli on johtavassa asemassa toisena kielenä (61 prosentilla kaikista oppilaista 

lukuvuonna 2016–2017); katsoo, että avoinna on vielä talousarviota ja opetusta 

koskevia tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät ensiluokkaisen englanninkielisen 

opetuksen tarjoamiseen pitkällä aikavälillä ja eurooppalaisen ylioppilastutkinnon 

tunnustamiseen edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta erosopimusluonnoksen 120 artiklan määräysten noudattamista; kehottaa 

komissiota ja Eurooppa-koulujen johtokuntaa raportoimaan kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnalle pitkän aikavälin suunnitelmistaan brexitin aiheuttamiin 

haasteisiin vastaamiseksi; 

9. palauttaa mieliin, että kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä hankkeita tuetaan monista 

unionin ohjelmista ja välineistä, mm. ERI-rahastoista, ESIR-rahastosta ja Horisontti 

2020 -ohjelmasta; kehottaa komissiota parantamaan ohjelmien välistä synergiaa ja 

tehostamaan näin määrärahojen käyttöä; kehottaa komissiota erityisesti hyödyntämään 

täysimääräisesti unionin eri ohjelmien, kuten Horisontti 2020:n, Verkkojen Eurooppa 
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-välineen, Erasmus+ -ohjelman, EaSI-ohjelman, Luova Eurooppa -ohjelman ja 

COSME-ohjelman, ESIR-rahaston ja ERI-rahastojen, välillä olemassa olevaa 

yhteisvaikutusta tukeakseen enemmän kulttuurialan ja luovien toimialojen hankkeita; 

10. huomauttaa, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet voivat olla tärkeitä välineitä 

unionin politiikkatoimien testaamiseksi ja sellaisten uusien innovatiivisten aloitteiden 

käyttöön ottamiseksi, joista voisi tulla unionin pysyviä toimia; korostaa, että monet 

valiokunnan nykyisellä vaalikaudella ehdottamista pilottihankkeista ja 

valmistelutoimista ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi ja ne ovat tasoittaneet tietä 

uuden sukupolven koulutus- ja kulttuuriohjelmien suunnittelulle; pitää valitettavana, 

että komission suorittama pilottihankkeiden ja valmistelutointen ennakkoarviointi jättää 

lausunnon antaville parlamentin valiokunnille erittäin vähän aikaa käsitellä luokituksia 

ja huomautuksia; pitää niin ikään valitettavana, että joissakin tapauksissa komission 

antamat luokitukset ja huomautukset eivät ole täysin puolueettomia, vaan vaikuttaa siltä, 

että niihin ovat vaikuttaneet institutionaaliset ja henkilökohtaiset mieltymykset; 

palauttaa mieliin, että alhaisen luokituksen syy ei saa olla koskaan se, että komissio ei 

ole pannut pilottihanketta tai valmistelutointa täytäntöön; 

11. kehottaa budjettivaliokuntaa tarkistamaan pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 

käsittelyyn ja niitä koskevien päätösten tekoon liittyvää menettelyä, joka ei ole tällä 

hetkellä riittävän avoin eikä tarjoa yksittäisille lausunnon antaville valiokunnille 

riittävästi mahdollisuuksia muotoilla pilottihankkeiden ja valmistelutoimien poliittisia 

prioriteetteja poliittisten toimivaltuuksiensa piiriin kuuluvilla aloilla; kannustaa 

budjettivaliokuntaa toimimaan aktiivisemmin yksittäisten lausunnon antavien 

valiokuntien kanssa ennen kuin se äänestää pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 

paketista ja harkitsemaan, miten se voisi siirtää enemmän vastuuta lausunnon antaville 

valiokunnille – esimerkiksi osoittamalla kullekin valiokunnalle ei-sitovan budjetin, joka 

perustuu muun muassa parlamentin painopisteisiin ja kyseisen politiikanalan aiempiin 

menoihin – kun ne hyväksyvät omat ensisijaiset pilottihankkeensa ja 

valmistelutoimensa; toteaa, että tällainen lähestymistapa voisi auttaa vastaamaan 

komission esittämään kritiikkiin, joka kohdistuu pilottihankkeita ja valmistelutoimia 

koskevien ehdotusten huomattavaan lisääntymiseen viime vuosien aikana, sillä näin 

voitaisiin edistää kohdennetumpaa ja painopisteisiin perustuvaa valiokuntamenettelyä. 
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