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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 strateginen investointi Euroopan nuoren 
sukupolven, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden 
tunteen kehittämisen hyväksi; toteaa jälleen, että on ratkaisevan tärkeää lisätä 
huomattavasti Erasmus+ -ohjelman rahoitusta, ja kansalaiset myös selvästi odottavat 
tätä, kuten käy ilmi saatujen hakemusten määrästä, joka ylittää reippaasti käytettävissä 
olevan rahoituksen määrän; kehottaa tästä syystä lisäämään riittävästi rahoitusta 
kaikissa Erasmus+ -ohjelmaa koskevissa budjettikohdissa vuoden 2020 
talousarvioesityksen tasosta; toistaa, että parlamentti kannattaa Erasmus+ -ohjelman 
talousarvion kolminkertaistamista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja on 
valmis puolustamaan tätä korotusta;

2. pitää valitettavana neuvoston Luova Eurooppa -ohjelmaan ehdottamia leikkauksia, jotka 
heikentävät ohjelman roolia unionin kulttuurialan ja luovien alojen tukemisessa ja tätä 
kautta eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden tunteen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, 
työllisyyden ja kasvun edistämisessä; vaatii, että rahoituksen tason olisi vastattava 
ohjelman kunnianhimoisia tavoitteita ja muistuttaa, että ohjelma on kärsinyt kroonisesti 
puutteellisesta rahoituksesta; pyytää tästä syystä leikkausten sijaan palauttamaan 
määrärahat Luova Eurooppa -ohjelmaan liittyviin budjettikohtiin ja korottamaan niitä 
kulttuurialaa ja luovia aloja tukevien toimien tehostamiseksi; toistaa, että parlamentti 
kannattaa Luova Eurooppa -ohjelman talousarvion 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;

4. pitää tärkeänä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, jolla lujitetaan kansalaisten EU:ta 
koskevaa ymmärrystä 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 arvojen ohjelman puitteissa;

5. kehottaa komissiota käyttämään hyväkseen kulttuuriperinnön eurooppalaisen 
teemavuoden 2018 herättämää huomiota ja kehittämään tältä pohjalta johdonmukaisen 
pitkän aikavälin strategian Euroopan kulttuuriperinnön tukemiseksi ja suojelemiseksi 
sekä osoittamaan tarvittavat määrärahat tähän tarkoitukseen vuodeksi 2020 ja siitä 
eteenpäin; kehottaa kohdentamaan määrärahoja tähän tarkoitukseen asiaankuuluvien 
monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien kautta;
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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. vaatii säilyttämään ja vahvistamaan komission multimediatoimia koskevan vuoden 
2020 talousarvioesityksen, mukaan lukien Euranet+ -verkostolle osoitetut määrärahat 
multimediatoimia koskevassa budjettikohdassa;

8. pitää hälyttävinä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euronews-kanavaa koskevan 
nopean tilannearvion johtopäätöksiä, joiden mukaan varainhoitoasetuksessa ei ole enää 
mitään viittausta siihen, että Euronews edistäisi yleistä unionin etua; kehottaa tästä 
syystä komissiota lopettamaan yhteistyönsä Euronewsin kanssa.


