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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et programm „Erasmus+“ on strateegiline investeering, eeskätt Euroopa 
noorde põlvkonda, toetades haridus- ja koolitusvõimalusi üle Euroopa, aidates 
suurendada sotsiaalset sidusust ja Euroopa ühtekuuluvustunde loomist, ning on 
seepärast äärmiselt oluline investeering Euroopa tuleviku jaoks; rõhutab asjaolu, et 
kuigi „Erasmus+“ eelarve on suhteliselt väike, moodustades praegusest mitmeaastasest 
finantsraamistikust 1,8 % , on see programm üks tuntumaid liidu programme; kinnitab, 
et programmi „Erasmus+“ eelarve märkimisväärne suurendamine on äärmiselt tähtis, et 
rahastamine vastaks selle programmi järele tekkinud suurele nõudlusele, mida näitab 
laekunud taotluste suur hulk, mis ületab tunduvalt olemasolevat eelarvet; nõuab 
seetõttu, et programmi „Erasmus+“ rahastamist suurendataks võrreldes 2020. aasta 
eelarveprojektiga 10 % kõigil selle programmi eelarveridadel, et lahendada taotluste 
madala edukusmäära probleem ja anda suuremale arvule inimestele võimalus 
programmist kasu saada; kordab, et Euroopa Parlament toetab järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus programmi „Erasmus+“ eelarve kolmekordistamist, ja kinnitab oma 
kavatsust selle suurendamise eest seista; 

2. on jõuliselt vastu nõukogu kavandatavatele kärbetele programmis „Loov Euroopa“, mis 
kahjustavad veelgi rohkem eesmärki toetada liidu kultuuri- ja loomesektoreid ja 
kindlustada seeläbi Euroopa ühtekuuluvustunnet, sotsiaalset sidusust, tööhõivet ja 
majanduskasvu; rõhutab, et rahastamise tase peaks vastama programmi eesmärkidele, 
ning tuletab meelde, et see programm on olnud pidevalt alarahastatud; nõuab seetõttu 
kärpeid hukka mõistes, et programmi „Loov Euroopa“ eelarveridade assigneeringuid 
suurendataks võrreldes 2020. aasta eelarveprojektiga 10 %, et suurendada jõupingutusi 
loome- ja kultuurisektorite tugevdamiseks; kordab, et Euroopa Parlament toetab 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus programmi „Loov Euroopa“ eelarve 
kahekordistamist, ja kinnitab oma kavatsust sellise suurendamise eest ka edaspidi seista; 
palub komisjonil jätkuvalt toetada kultuuriliste kvaliteetteleprogrammide mitmekeelset 
pakkumist kogu Euroopas programmi „Loov Euroopa“ kaudu;

3. möönab, et Euroopa solidaarsuskorpuse rahastamist käsitlevast 
institutsioonidevahelisest kokkuleppest on kinni peetud ja programmi toimimiseks on 
eraldatud piisav eelarve; tunnistab, et programmi vabatahtlik tegevussuund on 
vallandanud osalejate ja organisatsioonide suure huvi; 

4. rõhutab programmi „Kodanike Euroopa“ väärtust kodanike arusaamise parandamisel 
liidu toimimisest ja kodakondsustunde edendamisel; mõistab seetõttu nõukogu 
kavandatavad eelarvekärped hukka; palub taastada vastavad eelarveread ja neid 
tugevdada, et julgustada kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku osalust; rõhutab, et 
järgmine „Kodanike Euroopa“ programm vajab järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus, mis hõlmab ajavahemikku 2021–2027, asjakohast rahastamist, kuid 
siis juba kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames; on 
seisukohal, et Euroopa ja ülemaailmset kodanikuharidust tuleks veelgi tugevdada, et 
anda vajalikku teavet liidu institutsioonilise raamistiku mõistmiseks ja selleks, et 
inimesed saaksid ülemaailmsete probleemide lahendamisel ja praeguste rahvusvaheliste 
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sotsiaalpoliitiliste muutuste ajal tegutseda aktiivse kodanikuna;

5. kutsub komisjoni üles kasutama 2018. aasta Euroopa kultuuripärandiaasta tekitatud 
tähelepanu ühtse ja kestliku pikaajalise strateegia loomiseks, et edendada ja kaitsta 
Euroopa kultuuripärandit, sealhulgas teadusuuringute abil, ning eraldama selleks 
vajalikud vahendid 2020. aastaks ja edaspidiseks; nõuab sellega seoses, et konkreetsed 
vahendid tehtaks asjaomaste mitmeaastase finantsraamistiku programmide kaudu 
kättesaadavaks; 

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et kultuuri- ja haridusteemalisi projekte ja taristuid 
toetatakse paljude liidu programmide ja vahendite, eelkõige Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja programmi 
„Horisont 2020“ raames; kutsub komisjoni veel kord üles edendama sidusat koostoimet 
liidu programmide vahel, näiteks programmi „Horisont 2020“, Euroopa ühendamise 
rahastu, „Erasmus+“, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi, „Loova 
Euroopa“ ja COSME, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, et võimendada toetust projektidele hariduse, 
noorte ja spordi valdkonnas ning kultuuri- ja loomesektoris; rõhutab, et koostoimet ei 
tohiks tõlgendada Euroopa Parlamendi heakskiiduna mis tahes ümberpaigutamistele või 
eelarvekärbetele;

7. arvestades, et programmi „Erasmus+“ spordi osa on olnud edukas, kutsub komisjoni 
üles käsitlema ka liikmesriikide ülemereterritooriume, kus elab üle viie miljoni Euroopa 
kodaniku; sellega seoses on vaja 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
spordi peatüki jaoks realistlikke ja kohandatud eelarveridasid, sealhulgas programmi 
„Erasmus+“ spordiprogrammi raames toimuvateks rahvusvahelisteks kohtumisteks;

8. palub komisjonil parandada oma välist teavitamist ja kodanikeni jõudmist, et võidelda 
võltsuudiste ja väärinfoga ning parandada teavet liidu tegevuse kohta; rõhutab 
multimeedia meetmete tähtsust Euroopa ühise avaliku sfääri ja mitmekeelsuse 
edendamisel; tunnistab, et Euroopa ühiskonnad vajavad tugevat ja sõltumatut 
ajakirjandust, mis annaks neile teavet Euroopa perspektiivist vaadatuna; nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon tagaks multimeedia meetmetele 2020. aasta eelarveprojekti 
summa ja suurendaks seda; nõuab sellega seoses, et multimeedia meetmete eelarverea 
assigneeringuid suurendataks 2020. aasta eelarveprojektiga võrreldes 5 %, et tagada 
Euranet Plusi äärmiselt oluline töö mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni; nõuab ühtlasi 
tungivalt, et komisjon suurendaks multimeedia meetmete eelarve kasutamisel 
läbipaistvust ja vastutust, eelkõige eri meetmetega seotud konkreetsete eelarveridade 
loomise kaudu, ja vaataks multimeedia meetmete jaoks kasutatava eelarve põhjalikult 
läbi; 

9. on mures Euroopa Kontrollikoja tehtud järelduste pärast, mis esitati Euronewsi juhtumi 
läbivaatamise järel ja milles rõhutatakse, et Euronews kuulub nüüd 85 % ulatuses 
erainvestoritele ja ainult 15 % ulatuses liidu ja liiduvälistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja kohalikele asutustele, et liidu rahaline toetus 
Euronewsile ei ole läbipaistev ja selle suhtes puudub aruandekohustus, et järelevalve- ja 
hindamismehhanismid ei ole piisavalt kindlad ning Euronews ei ole enamikule liidu 
kodanikele kättesaadav; on eriti mures selle pärast, et pärast finantsmääruse muutmist 
2018. aastal, millega kaotati viide liidu üldistes huvides tegutsevate asutuste mõistele, 
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antakse Euronewsile toetust finantsmääruse artikli 195 esimese lõigu punktide c ja f 
kohaselt (asutused, millel on de facto monopol / konkreetne tehniline pädevus) ja mitte 
artikli 180 kohaselt (meede, mis on kavandatud selleks, et aidata saavutada liidu 
poliitikaeesmärki / asutused, kes on osa liidu poliitikast ja või toetavad liidu poliitikat), 
mis viitab sellele, et Euronews ei tegutse enam liidu üldistes huvides; nõuab eespool 
esitatud kaalutlusi arvestades tungivalt, et komisjon reageeriks kõikidele probleemidele, 
mille kontrollikoda on Euronewsile eraldatud vahendite kontrollimisel tõstatanud, ning 
hindaks uuesti oma Euronewsiga tehtava koostöö suhtes võetud lähenemisviisi; nõuab 
ka, et kui Euronewsiga sõlmitud raamlepingut pikendatakse rohkem kui 2020. aastaks, 
et siis lepingu kestus ei ületaks kahte aastat; julgustab komisjoni kaaluma uusi viise, 
kuidas anda Euroopa vaatajatele sõltumatut ja terviklikku teavet Euroopa Liidu asjade 
kohta, võttes arvesse tehnoloogia arengut ja muutusi tarbijate harjumustes; kutsub 
seetõttu komisjoni üles investeerima mitmesugustesse teabevahenditesse, mis võiksid 
hõlmata ka Euronewsi;

10. juhib tähelepanu katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete potentsiaalile; leiab, et 
komisjoni tehtav katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete eelhinnang jätab Euroopa 
Parlamendi arvamust avaldavatele komisjonidele hinnangute ja kommentaaridega 
tegelemiseks väga vähe aega; peab kahetsusväärseks ka seda, 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 see, kui 
komisjon ei kiida katseprojekti või ettevalmistavat meedet heaks, ei tohi kunagi olla 
madala hinnangu põhjus; kutsub seetõttu komisjoni üles kaaluma eelhindamise 
menetluse läbivaatamist, et anda parlamendikomisjonidele komisjoni eelhindamiste 
tulemustega tegelemiseks piisavalt aega; palub komisjonil ühtlasi anda tagasisidet 
parlamendikomisjonide katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamise 
kohta, keskendudes nii edukatele kui ka edututele projektidele.
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