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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

1. pitää valitettavana, että vaikka komission näkemyksen mukaan ihmisiin investointi on 
unionin ensisijainen poliittinen tavoite1, vuoden 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ”Investointi ihmisiin” -alaotsakkeen rahoituksen osuus on alle 
11 prosenttia; kehottaa osoittamaan ensisijaisiin tavoitteisiin tarvittavat 
rahoitussitoumukset;

2. korostaa Erasmus+ -ohjelman kestävää suosiota ja lisäarvoa unionin kansalaisille, sillä 
se on yksi unionin talousarviosta toteutetuista menestyksekkäimmistä ohjelmista; 
palauttaa mieliin, että ohjelmakaudella 2014–2020 Erasmus+ -ohjelman rahoituksen 
ulkopuolelle jäi alituisesti laadukkaita hankkeita, koska rahoitusta ei ollut riittävästi; 
tukee pitkän aikavälin tavoitetta ohjelman talousarvion kymmenkertaistamisesta;

3. muistuttaa parlamentin kannasta, joka esitettiin 30. toukokuuta 2018 annetussa 
monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevassa päätöslauselmassa2 ja jossa se 
ilmoitti käyttävänsä monivuotista rahoituskehystä koskevissa määrissä omia 
laskelmiaan, jotka perustuvat kiinteisiin hintoihin ja joissa otetaan huomioon 
Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista; tähdentää näin ollen, että seuraavan 
Erasmus-ohjelman talousarvio on seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vähintään 41,1 miljardia euroa (todellinen määrä kolminkertaistetaan vuosien 2014–
2020 monivuotiseen rahoituskehykseen nähden), ja huomauttaa, että jopa näin mittava 
korotus jää selvästi komission puheenjohtajan, joidenkin jäsenvaltioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan esittämien toiveiden alapuolelle; on täysin pettynyt monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa ja sitä esiteltäessä esitettyyn lisäykseen, joka 
vaikuttaa korkeammalta kuin se todellisuudessa on ja on turhauttavaa avoimen vertailun 
kannalta;

4. korostaa kulttuuri- ja kansalaisuusohjelmien arvoa ja kehottaa lisäämään molempien 
määrärahoja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, erityisesti kun otetaan 
huomioon nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä todettu jatkuvasti liian 
alhainen rahoitus ja kansalaiskasvatuksen tukemisen merkitys; vaatii 
kaksinkertaistamaan Luova Eurooppa -ohjelman rahoituksen (2,806 miljardia euroa 
kiinteinä hintoina vuosiksi 2021–2027) ja lisäämään yleisesti kulttuurialan 
ohjelmamenoja vähintään 1 prosentilla seuraavan ohjelmakauden aikana; katsoo, että 
kulttuurialan ja luovien toimialojen olisi oltava unionin ohjelmien monialainen 
painopiste; pyytää, että oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston ”Kansalaisten 
Eurooppa” -ohjelmalohkoon osoitetaan vähintään euro kansalaista kohti; 

5. muistuttaa, että sananvapaus ja tiedonvälityksen moniarvoisuus ovat unionin 
perusarvoja, ja toistaa pitävänsä tärkeänä medialukutaidon, digitaalisen lukutaidon, 
kyberhygienian ja turvallisen verkkokäyttäytymisen parantamista; katsoo, että ihmisten 
rohkaiseminen sitoutumaan kriittisesti ja rehellisesti unionin toimintaan edellyttää 
medialukutaitoa ja kansalaiskasvatusta, mikä osaltaan edistää myös siirrettävien taitojen 

                                               
1 Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, kesäkuu 2017.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.
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hankkimista; panee tyytyväisenä merkille, että uudessa Luova Eurooppa -ohjelmaa 
koskevassa ehdotuksessa pyritään edistämään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
vapautta ja medialukutaitoa monialaisen ohjelmalohkon puitteissa, ja toteaa, että tällä 
tavalla voitaisiin laajentaa jo onnistuneita pilottihankkeita ja valmistelutoimia; panee 
lisäksi merkille Safer Internet -keskusten lasten turvallisen verkkokäyttäytymisen 
edistämiseksi tekemän erinomaisen työn, jota tällä hetkellä tuetaan Verkkojen Eurooppa 
-välineen Euroopan laajuisen televiestintäverkon ohjelmalohkosta; katsoo ehdottomasti, 
että ohjelmaa on jatkettava seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja että sen 
nykyinen noin 12 miljoonan euron rahoitustaso on säilytettävä suhteellisesti vähintään 
samalla tasolla;

6. tukee digitaalisen osaamisen rahoituksen lisäämistä seuraavan sukupolven monivuotisen 
rahoituskehyksen ohjelmissa, etenkin ESR+ -ohjelmassa (digitaaliset perustaidot) ja 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa (kehittyneet digitaaliset taidot); korostaa, että on 
tarpeen kehittää koordinoidusti digitaalisia taitoja koskeva toimintapoliittinen 
lähestymistapa ja maksimoida digitaalisen osaamisen kehittämiseen osoitetun 
rahoituksen tehokkuus kaikissa ohjelmissa;

7. katsoo, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen keskeisenä tavoitteena olisi 
oltava kansalaisten luottamuksen palauttaminen Euroopan yhdentymishankkeeseen;
korostaa, että kansalaisten saaminen sitoutumaan kriittisesti ja rehellisesti unionin 
toimintaan edellyttää selkeää, laadukasta ja riippumatonta viestintää unionin asioista; 
korostaa multimediatoimia koskevan budjettikohdan merkitystä unionia koskevan 
selkeän viestinnän tukemisessa ja sen varmistamisessa, että mediakanavatarjonta, radio-
, televisio- ja verkkoyhteydet mukaan luettuina, on yleisesti asianmukaista; palauttaa 
tältä osin mieliin pyytäneensä komissiota suorittamaan ja toimittamaan parlamentille 
täysimittaisen uudelleentarkastelun kaikista multimediatoimia koskevaan 
budjettikohtaan liittyvistä toimista nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta 
varmistetaan, että niiden keskeiset tavoitteet on saavutettu ja että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä on löydetty oikeanlainen rahoitustasapaino toimien 
välillä; toistaa lisäksi, että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
leikkaukset kyseiseen budjettikohtaan ovat heikentäneet merkittävästi kanavien yleistä 
tukea ja että erityisesti yleiseurooppalaisen Euranet Plus -radioverkon erinomaista työtä 
ei tueta pitkäaikaisin rahoitusjärjestelyin; vaatii, että multimediatoimia koskevaa 
budjettikohtaa vahvistetaan monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027; 

8. korostaa komission viestintätoimien tärkeyttä autettaessa ihmisiä sitoutumaan unionin 
toimintaan ja edistettäessä kansalaisten tietoon perustuvaa sitoutumista Euroopan 
yhdentymishankkeeseen; korostaa, että nämä toimet edellyttävät yhdennetympää 
viestintästrategiaa ja täsmällistä tarjontaa, mukaan lukien tehostetut toimet todellisen 
monikielisyyden toteuttamiseksi; 

9. katsoo, että kansalaisten luottamus Euroopan yhdentymishankkeeseen on palautettava ja 
tietoa Euroopan yhdentymisprosessista ja tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuurista ja 
eurooppalaisista arvoista on levitettävä mahdollisimman laajalle yleisölle; vaatii tämän 
vuoksi, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä otetaan käyttöön erityinen 
tätä alaa koskeva toimi, jossa esimerkiksi palkitaan hankkeita, joissa kansalaiset 
saadaan mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin, ja pohditaan Euroopan unionin 
tulevaisuutta yhdessä ruohonjuuritasolla; 
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10. suhtautuu epäillen siihen, riittävätkö Euroopan sosiaalirahaston vähimmäiskorotukset 
sen sosiaalisten ja työmarkkinatavoitteiden saavuttamiseen etenkin 
nuorisotyöttömyyden torjunnan ja maahanmuuttajien kotouttamisen alalla;

11. vaatii riittävästi joustoa unionin talousarvioon ja monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmiin uusiin poliittisiin painopisteisiin ja ulkoiseen kehitykseen sopeutumiseksi; 
kehottaa tässä suhteessa sisällyttämään monivuotiseen rahoituskehykseen ja kaikkiin 
ohjelmiin sitovan ja merkityksellisen välitarkistuksen ja tarkistuslausekkeen, jotta 
menoja ja poliittisia painopisteitä voidaan mukauttaa; muistuttaa, että poliittisten 
painopisteiden asettaminen kuuluu lainsäätäjän yksinomaiseen toimivaltaan ja että 
kipeästi kaivattu jousto on näin ollen kytkettävä parlamentaariseen valvontaan, mikä 
tarkoittaa, että täytäntöönpanosäädöksiä voidaan käyttää vain täytäntöönpanoon eikä 
koskaan poliittisiin valintoihin:

12. panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimykset jäsentää ja esitellä uusi 
monivuotinen rahoituskehys avoimemmalla ja helppolukuisemmalla tavalla; suhtautuu 
myönteisesti koulutus-, kulttuuri- ja kansalaisuusohjelmien rinnakkain asettamiseen 
yhteen otsakkeeseen;

13. katsoo, että koko ohjelman synergiaetujen turvaaminen on aina ymmärrettävä keinoksi 
parantaa tehokkuutta ja yksinkertaistaa eikä antaa komissiolle vapaita käsiä käyttää 
varat yhteen ohjelmaan toisen kustannuksella tai tehdä talousarvioleikkauksia; panee 
tyytyväisenä merkille komission yleisen poliittisen viestin synergioista mutta katsoo, 
että monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmaluonnoksiin sisältyy nyt kohtia, joiden 
vuoksi lainsäätäjän on mahdotonta ymmärtää, miten nämä synergiaedut voidaan 
saavuttaa, ja ohjelmien edunsaajat eivät pysty ymmärtämään, mitä nämä synergiaedut 
niille merkitsevät; vaatii synergioiden edistämiseksi täsmällisempiä ja avoimempia 
mekanismeja, joista säädetään selkeästi oikeusperustassa; 

14. korostaa, että unionin talousarviosta on saatava todistettavaa eurooppalaista lisäarvoa, 
jotta varmistetaan unionin rahoituksen tehokas ja asianmukainen käyttö; kehottaa 
kehittämään edelleen viimeisimmässä monivuotisessa rahoituskehyksessä käyttöön 
otettua periaatetta, jonka mukaan hankkeisiin voidaan myöntää EU-rahoitusta 
ainoastaan, jos niiden eurooppalainen lisäarvo on perusteltu asianmukaisesti 
hankehakemuksessa; katsoo, että eurooppalaisen lisäarvon painottaminen edellyttää 
sekä asianmukaisia että mitattavissa olevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja 
toimintakohtaisesti; tähdentää, että koulutuksen ja kulttuurin alan aloitteiden osalta 
aineettomat edut, kuten tällaisilla aloitteilla saavutetut sosiaaliset vaikutukset, ovat 
aivan yhtä tärkeitä kuin merkittävät materiaaliset saavutukset; katsoo, että koulutus- ja 
kulttuurihankkeita rahoittavia ohjelmia, kuten ESR+ ja rakennerahastot, varten on 
kehitettävä asianmukaisia indikaattoreita, joilla mitataan tehokkuutta, edistetään 
väliarviointia ja viime kädessä annetaan tietoa seuraavan sukupolven ohjelmille;

15. muistuttaa, että ohjelman täytäntöönpano käynnistyi nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä hitaasti, minkä vuoksi on todennäköisempää, että maksuvelvoitteita 
siirtyy seuraavalle rahoituskehyskaudelle ja maksuja on suoritettava uusien maksujen 
enimmäismäärien mukaisesti; tähdentää, että on tarpeen välttää vuosien 2007–2013 
monivuotisen rahoituskehyksen lopussa toteutuneet maksukriisit, sillä koulutus- ja 
kulttuuriohjelmien edunsaajat ovat usein luonnollisia henkilöitä ja pieniä 
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organisaatioita, joille maksujen viivästyminen aiheuttaa vaikeuksia; tähdentää, että 
maksujen viivästyminen heikentää merkittävästi ohjelmasta saatavia hyötyjä ja 
rapauttaa viime kädessä luottamusta Euroopan yhdentymishankkeeseen;

16. on sitoutunut myöntämään hyväksynnän neuvoston hyväksymälle monivuotiselle 
rahoituskehykselle ainoastaan pakettina, joka sisältää uskottavan ehdotuksen omien 
varojen järjestelmän uudistamiseksi.
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