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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että Erasmus+ -ohjelma on erityisesti Euroopan nuoreen sukupolveen 
kohdistuva strateginen investointi, jolla tuetaan koulutusmahdollisuuksia ympäri 
Eurooppaa, lisätään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kehitetään eurooppalaista 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja että se on näin ollen ratkaisevan tärkeä investointi 
Euroopan unionin tulevaisuuteen; korostaa, että vaikka Erasmus+ -ohjelman talousarvio 
on suhteellisen pieni, 1,8 prosenttia nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä, se on 
yksi tunnetuimmista unionin ohjelmista; toteaa jälleen, että on ratkaisevan tärkeää lisätä 
huomattavasti Erasmus+ -ohjelman määrärahoja, jotta voidaan vastata paremmin 
ohjelmaan kohdistuvaan suureen kysyntään, jota osoittaa saatujen hakemusten määrä, 
joka ylittää reippaasti käytettävissä olevan rahoituksen määrän; kehottaa tästä syystä 
korottamaan määrärahoja kaikissa Erasmus+ -ohjelmaa koskevissa budjettikohdissa 
10 prosentilla vuoden 2020 talousarvioesityksen tasosta, jotta alhaista 
hyväksymisastetta voidaan parantaa ja antaa näin useammille ihmisille mahdollisuus 
hyötyä ohjelmasta; toistaa, että parlamentti kannattaa Erasmus+ -ohjelman 
määrärahojen kolminkertaistamista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
on valmis puolustamaan tätä korotusta;

2. vastustaa tiukasti neuvoston Luova Eurooppa -ohjelmaan ehdottamia leikkauksia, jotka 
heikentäisivät entisestään ohjelman mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa eli tukea 
unionin kulttuurialaa ja luovia aloja ja tätä kautta edistää eurooppalaista 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, työllisyyttä ja kasvua; 
vaatii, että rahoituksen tason olisi vastattava ohjelman kunnianhimoisia tavoitteita ja 
muistuttaa, että ohjelma on kärsinyt kroonisesti rahoituksen puutteesta; pyytää tästä 
syystä leikkausten sijaan korottamaan Luova Eurooppa -ohjelmaa koskevien 
budjettikohtien määrärahoja 10 prosentilla vuoden 2020 talousarvioesityksen tasosta 
kulttuurialaa ja luovia aloja tukevien toimien tehostamiseksi; toistaa, että parlamentti 
kannattaa Luova Eurooppa -ohjelman määrärahojen kaksinkertaistamista seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja on valmis puolustamaan tätä korotusta; kehottaa 
komissiota tukemaan edelleen laadukkaiden eurooppalaisten television 
kulttuuriohjelmien monikielistä tarjontaa kaikkialla Euroopassa Luova Eurooppa 
-ohjelman kautta;

3. toteaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitusta koskevaa toimielinten välistä 
sopimusta on noudatettu ja että ohjelman toimintaa varten on varattu riittävät 
määrärahat; toteaa, että ohjelman vapaaehtoistyöosio on herättänyt suurta kiinnostusta 
osallistujien ja järjestöjen keskuudessa;

4. pitää tärkeänä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, jolla lujitetaan kansalaisten 
EU-tietämystä ja kansalaisuuden tunnetta; pitää tästä syystä neuvoston ehdottamia 
talousarvioleikkauksia valitettavina; pyytää palauttamaan määrärahat ohjelmaan 
liittyviin budjettikohtiin ja korottamaan niitä kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen 
osallistumisen tukemiseksi; painottaa, että seuraava Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 
tarvitsee kunnollisen rahoituksen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuosina 2021–2027, jolloin se toteutetaan kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja 
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arvojen ohjelman puitteissa; katsoo, että erityisesti eurooppalaista ja globaalia 
kansalaiskasvatusta tulisi vahvistaa entisestään, jotta kansalaiset saisivat tarvittavat 
tiedot voidakseen ymmärtää EU:n toimielinjärjestelmää ja osallistua aktiivisina 
kansalaisina pyrkimyksiin vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja nykyisiin 
kansainvälisiin yhteiskunnallis-poliittisiin muutoksiin;

5. kehottaa komissiota käyttämään hyväkseen kulttuuriperinnön eurooppalaisen 
teemavuoden 2018 herättämää huomiota ja kehittämään tältä pohjalta johdonmukaisen 
ja kestävän pitkän aikavälin strategian Euroopan kulttuuriperinnön tukemiseksi ja 
suojelemiseksi, myös tutkimuksen avulla, sekä osoittamaan tarvittavat määrärahat tähän 
tarkoitukseen vuodeksi 2020 ja siitä eteenpäin; kehottaa kohdentamaan määrärahoja 
tähän tarkoitukseen asiaankuuluvien monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien kautta;

6. pitää myönteisenä sitä, että kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä hankkeita ja 
infrastruktuuria tuetaan monien eri unionin ohjelmien ja välineiden kautta, erityisesti 
ERI-rahastoista, ESIR-rahastosta ja Horisontti 2020 -ohjelmasta; kehottaa jälleen 
komissiota edistämään johdonmukaista synergiaa EU:n eri ohjelmien, kuten Horisontti 
2020 -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen, Erasmus+ -ohjelman, EaSI-ohjelman, 
Luova Eurooppa -ohjelman ja COSME-ohjelman, ESIR-rahaston ja ERI-rahastojen 
välillä, jotta koulutusta, nuorisoa ja urheilua sekä kulttuurialaa ja luovia aloja koskevia 
hankkeita voidaan tukea entistä tehokkaammin; painottaa, että synergioita ei pitäisi 
tulkita niin, että parlamentti puoltaisi määrärahojen uudelleenkohdentamisia tai 
leikkauksia;

7. toteaa, että Erasmus+ -ohjelman urheiluosio on ollut menestyksekäs, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota ottamaan siinä huomioon myös jäsenvaltioiden merentakaiset alueet, 
joilla asuu yli 5 miljoonaa unionin kansalaista; tähän liittyen katsoo, että vuosien 2021–
2027 monivuotiseen rahoituskehykseen tarvitaan realistisia ja mukautettuja 
urheiluosiota koskevia budjettikohtia, mukaan lukien Erasmus+ ‑urheiluohjelman 
puitteissa järjestettyjä kansainvälisiä tapaamisia varten;

8. kehottaa komissiota parantamaan ulkoista viestintäänsä ja tiedottamistaan kansalaisille 
valeuutisten ja disinformaation torjumiseksi sekä unionin toimintaa koskevan 
tiedonkulun parantamiseksi; painottaa multimediatoimien merkitystä yhteisen 
eurooppalaisen julkisen tilan ja monikielisyyden edistämisessä; toteaa, että 
eurooppalaiset yhteiskunnat tarvitsevat vahvaa ja riippumatonta journalismia, joka 
tarjoaa niille tietoa eurooppalaisesta näkökulmasta; kehottaa siksi komissiota 
turvaamaan multimediatoimiin varatun rahoituksen vuoden 2020 talousarvioesityksessä 
ja lisäämään sitä; kehottaa tässä yhteydessä korottamaan multimediatoimia koskevan 
budjettikohdan määrärahoja 5 prosentilla vuoden 2020 talousarvioesityksen tasosta, 
jotta turvataan Euranet Plus -verkoston ensiarvoisen tärkeä toiminta monivuotisen 
rahoituskehyksen jäljellä olevana aikana; kehottaa samalla komissiota lisäämään 
avoimuutta ja vastuullisuutta multimediatoimiin osoitettujen määrärahojen käytössä 
erityisesti osoittamalla eri toimille omat budjettikohtansa sekä suorittamaan 
multimediatoimia koskevan talousarvion perusteellisen tarkastelun;

9. pitää hälyttävinä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euronews-kanavaa koskevan 
nopean tilannearvion johtopäätöksiä, joissa todetaan, että yksityiset sijoittajat omistavat 
nykyään 85 prosenttia ja EU:hun ja sen ulkopuolelle sijoittautuneet lähetystoiminnan 
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harjoittajat ja paikallisviranomaiset vain 15 prosenttia kanavasta, että EU:n 
Euronewsille myöntämää taloudellista tukea koskeva avoimuus ja tilivelvollisuus on 
puutteellista, että seuranta- ja arviointimekanismit ovat riittämättömiä ja että 
suurimmalla osalla EU:n kansalaisista ei ole mahdollisuutta katsoa Euronews-kanavaa; 
on erityisen huolestunut havainnosta, että sen jälkeen kun varainhoitoasetuksen 
tarkistuksessa vuonna 2018 poistettiin viittaus yleisen eurooppalaisen edun mukaista 
tavoitetta edistäviin elimiin, Euronewsille on myönnetty avustuksia 
varainhoitoasetuksen 195 artiklan ensimmäisen kohdan c ja f alakohtien perusteella 
(elimille, joilla on käytännössä vallitseva monopoli tai tietyt tekniset valmiudet) eikä 
180 artiklan perusteella (toimiin, joilla pyritään edistämään unionin toimintapoliittisen 
tavoitteen saavuttamista, tai elimille, jotka edistävät unionin politiikkaan kuuluvaa ja 
sitä tukevaa tavoitetta), mikä antaa ymmärtää, että Euronews ei enää edistä yleistä 
unionin etua; edellä esitetyt seikat huomioon ottaen vaatii komissiota vastaamaan 
kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen esittämiin huolenaiheisiin Euronewsille 
myönnetyn rahoituksen seurannassa sekä arvioimaan uudelleen yhteistyötään 
Euronewsin kanssa; pyytää myös, että jos Euronewsin kanssa tehtyä puitesopimusta 
jatketaan vuoden 2020 jälkeen, sopimuksen kesto ei saisi olla yli kahta vuotta; 
kannustaa komissiota lisäksi harkitsemaan uusia tapoja, joilla eurooppalaisille katsojille 
voitaisiin tarjota riippumatonta ja kattavaa tietoa EU-asioista, kun otetaan huomioon 
viimeaikainen teknologian kehitys ja muuttuneet kulutustottumukset; kehottaa siksi 
komissiota investoimaan monipuolisesti eri tiedonvälitystapoihin, joista Euronews voisi 
olla yksi osa;

10. kiinnittää huomiota pilottihankkeiden ja valmistelutoimien potentiaaliin; katsoo, että 
komission suorittama pilottihankkeiden ja valmistelutoimien ennakkoarviointi jättää 
lausunnon antaville Euroopan parlamentin valiokunnille erittäin vähän aikaa käsitellä 
annettuja arvioita ja huomautuksia; pitää niin ikään valitettavana, että joissakin 
tapauksissa komission antamat arviot ja huomautukset eivät ole täysin puolueettomia, 
vaan vaikuttaa siltä, että niihin ovat vaikuttaneet institutionaaliset ja henkilökohtaiset 
mieltymykset; muistuttaa, että alhaisen arvosanan syy ei saa olla koskaan se, että 
komissio ei ole pannut pilottihanketta tai valmistelutointa täytäntöön; kehottaa siksi 
komissiota harkitsemaan ennakkoarviointimenettelyn uudistamista niin, että 
valiokunnille annetaan riittävästi aikaa käsitellä komission ennakkoarvioinnin tulokset; 
kehottaa komissiota myös antamaan palautetta valiokuntien pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien toimeenpanosta ja erityisesti siitä, mitkä hankkeet ovat olleet 
onnistuneita ja mitkä eivät.



PE639.789v02-00 6/7 AD\1189459FI.docx

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 1.10.2019

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

25
4
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, 
Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, 
Romeo Franz, Catherine Griset, Irena Joveva, Petra Kammerevert, 
Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Predrag Fred Matić, Dace 
Melbārde, Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec 
Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela 
Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Salima Yenbou, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Isabel Benjumea Benjumea, Ibán García Del Blanco, Iuliu Winkler



AD\1189459FI.docx 7/7 PE639.789v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

25 +

ECR Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Niyazi Kizilyürek

NI Isabella Adinolfi

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Michaela 
Šojdrová, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler, Milan Zver

RENEW Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D Ibán García Del Blanco, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano 
Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

4 -

ID Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI Claire Fox

1 0

S&D Domènec Ruiz Devesa

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


