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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 Euroopa noorde 
põlvkonda, sotsiaalsesse sidususse ning Euroopa ühtekuuluvustunde loomisse; kinnitab 
veel kord programmi „Erasmus +“ eelarve märkimisväärse suurendamise tähtsust ning 
et seda ootavad ka kodanikud, nagu näitab laekunud taotluste hulk, mis ületab tunduvalt 
olemasolevaid vahendeid; nõuab seetõttu 2020. aasta eelarveprojekti vahendite piisavat 
suurendamist kõigi programmi „Erasmus +“ eelarveridade lõikes; kordab, et Euroopa 
Parlament toetab järgmises mitmeaastases finantsraamistikus programmi „Erasmus +“ 
eelarve kolmekordistamist, ja kinnitab oma kavatsust seista sellise suurendamise eest;

2. mõistab hukka nõukogu kavandatavad kärped programmi „Loov Euroopa“ raames, mis 
kahjustavad selle rolli liidu kultuuri- ja loomesektorite toetamisel ja seega Euroopa 
ühtekuuluvustunde, sotsiaalse sidususe, tööhõive ja majanduskasvu kindlustamisel; 
rõhutab, et rahastamise tase peaks vastama programmi eesmärkidele, ning tuletab 
meelde, et see on olnud pidevalt alarahastatud; nõuab seetõttu, vastupidiselt kärbetele, 
programmi „Loov Euroopa“ vastavate eelarveridade taastamist ja tugevdamist, et 
suurendada jõupingutusi loome- ja kultuurisektorite tugevdamiseks; kordab, et Euroopa 
Parlament toetab järgmises mitmeaastases finantsraamistikus programmi „Loov 
Euroopa“ eelarve kahekordistamist, ja kinnitab oma kavatsust seista sellise 
suurendamise eest; 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;

4. rõhutab programmi „Kodanike Euroopa“ väärtust kodanike arusaamise parandamisel 
ELi toimimisest ja Euroopa kodakondsustunde edendamisel; mõistab seetõttu hukka 
nõukogu kavandatavad eelarvekärped; palub taastada vastavad eelarveread ja neid 
tugevdada, et julgustada kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku osalust; rõhutab, et 
järgmine „Kodanike Euroopa“ programm vajab asjakohast rahastamist järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus, mis hõlmab ajavahemikku 2021–2027, kuigi juba 
kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames;

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

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et kultuuri- ja haridusteemalisi projekte ja taristuid 
toetatakse paljude erinevate 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 
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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 sünergiat ei tohiks tõlgendada Euroopa Parlamendi toetusena mis tahes 
ümberpaigutamistele või eelarvekärbetele;

7. nõuab tungivalt komisjoni 2020. aasta eelarveprojekti säilitamist ja tagamist 
multimeedia meetmete osas, sealhulgas Euranet + võrgustiku eelarve osas multimeedia 
meetmete eelarvereal;

8. väljendab rahutust seoses Euroopa Kontrollikoja järeldustega Euronewsi juhtumi 
kiirläbivaatamisel, arvestades, et finantsmääruses ei viidata enam Euronewsi 
tegutsemisele liidu üldistes huvides; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon lõpetaks 
koostöö Euronewsiga.


