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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised ettepanekud:

1. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kuigi komisjon peab inimestesse investeerimist üldiseks 
ELi poliitika prioriteediks1, on mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 
alamrubriigile „Investeerimine inimestesse“ eraldatud vähem kui 11 % ELi eelarvest; 
nõuab prioriteetide toetamist rahastamiskohustustega;

2. rõhutab, et ELi eelarve raames ellu viidavate kõige edukamate programmide hulka kuuluv 
programm „Erasmus+“ on jätkuvalt populaarne ja omab ELi kodanike jaoks lisaväärtust; 
tuletab meelde, et programmitöö perioodil 2014–2020 ei suudetud programmi 
„Erasmus+“ raames pidevalt rahastada kvaliteetseid projekte, kuna puudusid piisavad 
rahalised vahendid; toetab pikas perspektiivis eesmärki saavutada selle eelarve 
kümnekordne suurendamine;

3. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, mis on esitatud tema 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta2 ning mille kohaselt 
kasutab Euroopa Parlament mitmeaastase finantsraamistiku arvutustes näitajaid, mis 
põhinevad püsivhindadel, ja võtab seejuures arvesse Ühendkuningriigi EList 
väljaastumist; nõuab seetõttu kindlalt, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus oleks 
järgmise Erasmuse programmi eelarve vähemalt 41,1 miljardit eurot (st reaalselt kolm 
korda suurem kui mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020), ning tuletab meelde, et 
isegi sellele tasemele vastavast suurendamisest ei piisa komisjoni presidendi, teatavate 
liikmesriikide ja kodanikuühiskonna väljendatud soovide täitmiseks; on ülimalt pettunud 
mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus esitatud suurendamises ja selle esitlusviisis, 
mis kajastab seda näiliselt suuremana, kui see on suhtelises arvestuses, ning takistab 
läbipaistvate võrdluste tegemist;

4. rõhutab kultuuri- ja kodakondsusprogrammide väärtust ning nõuab järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus mõlemale tehtavate kulutuste suurendamist, võttes 
eelkõige arvesse nende pidevat ja tõendatud alarahastatust kehtivas mitmeaastases 
finantsraamistikus ning kodanikuhariduse toetamise tähtsust; nõuab kindlalt programmi 
„Loov Euroopa“ raames kasutada olevate vahendite kahekordistamist (2,806 miljardit 
eurot püsivhindades aastateks 2021–2027) – lisaks nõudele, et järgmisel programmitöö 
perioodil peaksid üldised kultuurile tehtavad programmiülesed kulutused moodustama 
vähemalt 1 % eelarvest; on seisukohal, et kultuuri- ja loomemajandus peaksid 
moodustama ELi programmide valdkonnaülese prioriteedi; nõuab, et õigluse, õiguste ja 
väärtuste fondi programmile „Kodanike Euroopa“ eraldataks eelarve, mis vastab vähemalt 
ühele eurole kodaniku kohta; 

5. tuletab meelde, et sõnavabadus ja meedia mitmekesisus on liidu põhiväärtused, ning 
kordab, kui tähtsad on jõupingutused, mida tehakse meediapädevuse, digikirjaoskuse, 
küberhügieeni ja turvalise veebikäitumise parandamiseks; on seisukohal, et selleks, et 
innustada inimesi osalema kriitiliselt ja ausameelselt ELi töös, on vaja meediapädevust ja 
kodanikuharidust, mis aitavad edendada ka valdkonnaüleste oskuste omandamist; tunneb 

                                               
1 Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta, juuni 2017.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.
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heameelt asjaolu üle, et uue programmi „Loov Euroopa“ ettepanekus nähakse sektoriülese 
tegevussuuna raames ette meediapluralismi ja -vabaduse ning meediapädevuse toetamine, 
mis peaks võimaldama juba edukate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 
pikendamist; märgib lisaks, et laste turvalise internetikäitumise edendamisel on teinud 
suurepärast tööd turvalisema interneti keskused, mida toetatakse praegu Euroopa 
ühendamise rahastu üleeuroopalise telekommunikatsioonivõrgu tegevussuuna raames; 
nõuab kindlalt, et see skeem säilitataks ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames ja et selle praegune rahastamistase, mis jääb suurusjärku 12 miljonit eurot aastas, 
säiliks vähemalt suhtarvudes;

6. toetab suuremate rahaliste vahendite eraldamist digioskuste arendamiseks mitmeaastase 
finantsraamistiku järgmise põlvkonna programmides, milleks on eelkõige ESF+ (põhilised 
digioskused) ja digitaalse Euroopa programm (kõrgema taseme digioskused); kinnitab 
vajadust töötada digioskuste valdkonnas välja koordineeritud poliitika lähenemisviis ning 
suurendada võimalikult palju programmide raames digioskuste arendamise rahastamise 
tulemuslikkust;

7. on seisukohal, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku peamine eesmärk peaks olema 
taastada inimeste usaldus Euroopa projekti vastu; rõhutab, et selleks, et inimesed 
hakkaksid kriitiliselt ja ausameelselt ELi töös osalema, tuleb Euroopa asju kajastada 
meedias selgelt, entusiastlikult, kvaliteetselt ja sõltumatult; juhib tähelepanu sellele, 
milline tähtsus on multimeediameetmete eelarvereal ELi käsitleva selge teabe jagamise 
toetamisel ning meediakanalite (k.a raadio, televisioon ja internet) piisava mitmekesisuse 
tagamisel; tuletab sellega seoses meelde oma nõudmist, et komisjon vaataks täielikult läbi 
kõik praeguse mitmeaastase finantsraamistiku multimeediameetmete eelarvereal esitatud 
meetmed ning esitaks selle tulemused parlamendile – tagamaks, et need on täitnud oma 
põhieesmärke ning et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus saavutataks õige 
tasakaal eri meetmete rahastamisel; kordab lisaks, et mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 kõnealusel eelarvereal tehtud kärped takistasid tõsiselt 
kanaliteülese toetuse tulemuslikkust, mis väljendus eelkõige selles, et üleeuroopalise 
raadiovõrgu Euranet Plus suurepärase töö toetamiseks ei kehtestatud pikaajalist 
rahastamiskorda; nõuab kindlalt mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 
multimeediameetmete eelarverea vahendite suurendamist; 

8. rõhutab, kui tähtis on komisjoni teavitusalane tegevus selleks, et aidata kaasa sellele, et 
inimesed hakkaksid osalema Euroopa asjades, ning selleks, et suurendada kodanike 
teadlikku pühendumust Euroopa projektile; rõhutab, et niisugune tegevus eeldab ühisemat 
teabevahetusstrateegiat, mille raames pakutav oleks täpselt kindlaks määratud ja mis 
hõlmaks tõhusamaid jõupingutusi tõelise mitmekeelsuse saavutamiseks; 

9. on seisukohal, et kodanike usaldus ELi projekti vastu tuleb taastada ning teavet Euroopa 
integratsiooniprotsessi kohta ning teadlikkust Euroopa kultuurist ja väärtustest tuleb 
levitada võimalikult laia avalikkuse seas; nõuab seetõttu, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus nähtaks selleks ette sihipärased meetmed, mis võivad väljenduda 
auhinnas, mida antakse projektidele, millega kaasatakse avalikkust Euroopa 
integratsiooniprotsessi ja algatatakse ühiseid esmatasandi arutelusid Euroopa tuleviku üle;

10. on skeptiline selle suhtes, kas Euroopa Sotsiaalfondi vahendite minimaalne suurendamine 
on piisav selle taotletavate sotsiaalsete ja tööturueesmärkide saavutamiseks, pidades 
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eelkõige silmas võitlust noorte töötuse vastu ja rändajate integreerimist;

11. nõuab kindlalt piisavat paindlikkust ELi eelarves ja mitmeaastase finantsraamistiku 
programmides, et kohaneda uute poliitikaprioriteetidega ja väliste arengusuundumustega; 
nõuab sellega seoses, et mitmeaastane finantsraamistik ja kõik programmid sisaldaksid 
siduvad ja otstarbekat läbivaatamise ja muutmise klauslit, et võimaldada vajaduse korral 
kulutuste ja poliitikaprioriteetide suunitluse muutmist; tuletab meelde, et 
poliitikaprioriteetide seadmine kuulub seadusandja ainupädevusse ning hädavajalik 
paindlikkus peab seetõttu käima käsikäes parlamentaarse järelevalvega, mis tähendab, et 
rakendusakte võib kasutada vaid rakendamiseks, kuid mitte kunagi poliitiliste valikute 
tegemiseks;

12. tunneb heameelt komisjoni püüdluste üle muuta uue mitmeaastase finantsraamistiku 
struktuur ja esitlusviis läbipaistvamaks ja loetavamaks; tunneb heameelt selle üle, et 
haridus-, kultuuri- ja kodakondsusprogrammid on koondatud kokku ühte rubriiki;

13. nõuab kindlalt, et programmide koostoimet tuleb alati käsitleda vahendina, mis aitab 
saavutada suuremat tõhusust ja lihtsustamist, ning et see ei tohi kujuneda komisjoni jaoks 
õigustuseks paigutada rahalisi vahendeid ühest programmist teise ümber või teha 
eelarvekärpeid; tunneb heameelt komisjoni üldise koostoimet käsitleva poliitilise sõnumi 
üle, kuid on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku programmides praeguses 
sõnastuses sisalduvad sätted ei võimalda seadusandjal mõista, kuidas niisugune koostoime 
saavutatakse, ega võimalda programmi toetusesaajatel mõista, mida niisugune koostoime 
nende jaoks tähendab; nõuab kindlalt, et koostoime saavutamiseks loodaks konkreetsemad 
ja läbipaistvamad mehhanismid, mis sätestataks selgelt õiguslikus aluses; 

14. rõhutab, et ELi eelarve peab pakkuma tõendatavat Euroopa lisaväärtust, et tagada ELi 
vahendite tulemuslik ja asjakohane kasutamine; nõuab, et arendataks edasi viimases 
mitmeaastases finantsraamistikus kasutusele võetud põhimõtet, mille kohaselt võivad 
projektid saada ELilt rahalisi vahendeid üksnes siis, kui nende Euroopa lisaväärtus on 
projekti taotluses nõuetekohaselt põhjendatud; on veendunud, et Euroopa lisaväärtusele 
keskendumiseks on vaja meetmepõhiste ning mõõdetavate kvantitatiivsete ja 
kvalitatiivsete näitajate asjakohast kogumit; rõhutab, et haridus- ja kultuurivaldkonna 
algatuste puhul on immateriaalsed hüved, näiteks selliste algatustega saavutatav sotsiaalne 
mõju, sama tähtsad kui materiaalsed saavutused; on kindlalt seisukohal, et programmide 
jaoks, millest rahastatakse haridus- ja kultuuriprojekte, nt ESF+ ja struktuurifondid, on 
vaja asjakohaseid näitajaid, et mõõta nende tulemuslikkust, panustada läbivaatamisse ja 
lõppkokkuvõttes olla teabeallikaks järgmise põlvkonna programmidele;

15. tuletab meelde, et praeguses mitmeaastases finantsraamistikus oli programmide 
rakendamine alguses aeglane, mis suurendab tõenäosust, et maksekohustused kanduvad 
üle järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistikku ja et need tuleb täita uute maksete 
ülemmäärade raames; rõhutab vajadust takistada mitmeaastase finantsraamistiku 2007–
2013 lõpus esinenud maksekriisi kordumist, kuna haridus- ja kultuuriprogrammide 
toetusesaajad on sageli eraisikud ja väikesed organisatsioonid, kes endale makseviivitusi 
eriti lubada ei saa; juhib tähelepanu sellele, et makseviivitused kahjustavad tõsiselt 
programmi hüvesid ja lõppkokkuvõttes vähendavad usaldust Euroopa projekti vastu;

16. lubab anda nõusoleku mitmeaastase finantsraamistiku määruse heakskiitmiseks nõukogu 
poolt üksnes paketi kokkuleppena, mis hõlmab usaldusväärset ettepanekut omavahendite 
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