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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ program stratégiai beruházás Európa fiatal 
generációjába, a társadalmi kohézióba és az európai összetartozás érzésének 
megteremtésébe; ismételten megerősíti, hogy az Erasmus+ program költségvetésének 
jelentős növelése kiemelkedően fontos és a polgárok részéről elvárás, amint azt a 
beérkezett kérelmek száma is bizonyítja, amely messze meghaladja a rendelkezésre álló 
forrásokat; ezért felszólít a 2020. évi költségvetési tervezet finanszírozásának megfelelő 
növelésére az Erasmus+ valamennyi költségvetési tételében; megismétli, hogy a 
Parlament támogatja, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 
megháromszorozzák az Erasmus+ program költségvetését, és rámutat, hogy ki fog állni 
ezen álláspontja mellet;

2. helyteleníti a Tanács által a Kreatív Európa programra javasolt csökkentéseket, mivel 
ezek aláássák az Unió kulturális és kreatív ágazatainak támogatásában, és ezáltal az 
európai összetartozás, a társadalmi kohézió, a munkahelyek és a növekedés erősítésében 
betöltött szerepét; kitart amellett, hogy a finanszírozási szinteknek összhangban kell 
lenniük a program törekvéseivel, és emlékeztet arra, hogy a program tartósan 
alulfinanszírozott volt; következésképpen a megszorítások helyett kéri, hogy a kreatív 
és kulturális ágazatok megerősítésére irányuló erőfeszítések fokozása érdekében állítsák 
vissza és erősítsék meg a Kreatív Európa program költségvetési tételeit; megismétli, 
hogy a Parlament támogatja, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 
megkétszerezzék a Kreatív Európa program költségvetését, és rámutat, hogy ki fog állni 
ezen álláspontja mellet; felhívja a Bizottságot, hogy a Kreatív Európa program révén 
továbbra is támogassa a minőségi kulturális televíziós programok többnyelvű kínálatát 
Európa-szerte; 

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben tartották az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozásáról szóló intézményközi megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére;

4. hangsúlyozza az Európa a polgárokért program jelentőségét a polgárok uniós 
ismereteinek bővítésében és a polgári tudat elősegítésében; ezért sajnálatát fejezi ki a 
Tanács által javasolt költségvetési megszorítások miatt; kéri a kapcsolódó költségvetési 
tételek helyreállítását és megerősítését a polgári szerepvállalás és a demokratikus 
részvétel ösztönzése érdekében; hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben megfelelő finanszírozást kell biztosítani a következő „Európa a polgárokért” 
program számára, bár ezúttal a polgárok, az egyenlőség, a jogok és az értékek program 
keretei között;

5. felhívja a Bizottságot, hogy használja fel a kulturális örökség európai éve által generált 
figyelmet egy koherens, hosszú távú stratégia kialakítására az európai kulturális örökség 
előmozdítása és védelme érdekében, és e célból irányozza elő a szükséges forrásokat 
2020-ra és azt követően; e tekintetben kéri, hogy a többéves pénzügyi keret vonatkozó 
programjain keresztül biztosítsanak célzott forrásokat;
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6. üdvözli, hogy a kultúrával és oktatással kapcsolatos projekteket és infrastruktúrákat 
számos uniós program és eszköz – nevezetesen az esb-alapok, az ESBA és a Horizont 
2020 – finanszírozza; ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a koherens 
szinergiákat az uniós programok – például a Horizont 2020, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Erasmus+, az EaSI, a Kreatív Európa, a COSME, az 
ESBA és az esb-alapok – között az oktatás, az ifjúság és a sport, valamint a kulturális és 
kreatív ágazatok projektjei támogatásának fokozása érdekében; kitart amellett, hogy a 
szinergiákat nem szabad oly módon értelmezni, hogy a Parlament hozzájárul bármilyen 
átcsoportosításhoz vagy költségvetési megszorításhoz;

7. sürgeti, hogy a Bizottság 2020. évi költségvetési tervezetének multimédiás fellépésekre 
vonatkozó költségvetési soraiban tartsák fenn és biztosítsák a multimédiás 
tevékenységekre előirányzott forrásokat, beleértve az Euranet+ hálózat költségvetését 
is;

8. aggodalommal veszi tudomásul az Európai Számvevőszék Euronews-al kapcsolatos 
gyors felülvizsgálatának következtetéseit, melyek szerint a költségvetési rendeletben 
már nincs utalás arra, hogy az Euronews általános uniós érdeket szolgálna; ezért sürgeti 
a Bizottságot, hogy hagyjon fel az Euronews-al való együttműködésével.


