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FÖRSLAG
Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga
följande förslag i det förslag till resolution som antas:
1.

Europaparlamentet erinrar om att programmet Erasmus+ är en strategisk investering i
Europas unga generation, samt i social sammanhållning och skapande av en europeisk
samhörighetskänsla. Parlamentet bekräftar än en gång att det ovillkorligen behövs en
kraftig utökning av budgeten för programmet Erasmus+ och att medborgarna starkt
förväntar sig detta, vilket ju framgår av mängden ansökningar som inkommit, där de
tillgängliga anslagen med bred marginal överskrids. Parlamentet vill därför att
anslagstilldelningen till alla budgetposter för Erasmus+ på lämpligt sätt ska utökas,
jämfört med budgetförslaget för 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd till en tredubblad
budget för Erasmus+ i nästa fleråriga budgetplan, liksom att parlamentet ställer sig
bakom en sådan utökning.

2.

Europaparlamentet beklagar djupt de budgetnedskärningar som rådet föreslagit för
programmet Kreativa Europa, eftersom de undergräver programmets roll att stödja den
kulturella och den kreativa sektorn inom unionen och således stimulera till europeisk
samhörighetskänsla, social sammanhållning, sysselsättningsskapande och tillväxt.
Parlamentet håller fast vid att anslagsnivåerna bör motsvara programmets ambitioner
och påminner om att programmet hela tiden fått för små anslag. Parlamentet motsätter
sig därför nedskärningarna och vill således att budgetposterna för programmet
Kreativa Europa ska återinföras och förstärkas, såsom stöd till insatserna för att
förstärka den kulturella och den kreativa sektorn. Parlamentet upprepar sitt stöd till en
tredubblad budget för programmet Kreativa Europa i nästa fleråriga budgetplan, liksom
sin avsikt att ställa sig bakom en sådan utökning. Parlamentet uppmanar kommissionen
att genom programmet Kreativa Europa fortsätta stödja det flerspråkiga utbudet av
europeiska kulturprogram av god kvalitet i tv runt om i Europa.

3.

Europaparlamentet erkänner att det interinstitutionella avtalet om finansiering av
Europeiska solidaritetskåren följts och att en lämplig budget avsatts för att programmet
ska kunna fungera.

4.

Europaparlamentet betonar att programmet Ett Europa för medborgarna är av värde för
att medborgarna bättre ska förstå EU och få en känsla av medborgarskap. Parlamentet
beklagar därför djupt de budgetnedskärningar som rådet föreslagit, och vill att de
hithörande budgetposterna ska återinföras och förstärkas, såsom uppmuntran till
medborgarengagemang och demokratiskt deltagande. Parlamentet betonar att nästa
program av typ Ett Europa för medborgarna behöver ordentliga anslag i nästa fleråriga
budgetplan som omfattar perioden 2021–2027, låt vara inom ramen för programmet för
medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden.

5.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen dels att använda den uppmärksamhet som
blev följden av Europaåret för kulturarv 2018 för att få till stånd en långsiktig strategi
för att främja och värna kulturarvet i Europa, dels att anslå de medel som behövs för
detta ändamål under 2020 och längre fram. Parlamentet efterlyser här att penningmedel
för ändamålet ska göra tillgängliga genom den fleråriga budgetplanens relevanta
program.
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6.

Europaparlamentet välkomnar att projekt och infrastruktur med anknytning till kultur
och utbildning får stöd genom en rad av unionens program och instrument, framför allt
ESI-fonderna, Efsi och Horisont 2020. Parlamentet uppmanar kommissionen än en gång
att stimulera till konsekventa samverkansvinster mellan unionens alla program, såsom
Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, EaSI, Kreativa Europa
och Cosmeprogrammet, Efsi och ESI-fonderna, för att förbättra stödet till projekt inom
områdena utbildning, ungdomar och idrott, liksom också inom den kulturella och den
kreativa sektorn. Parlamentet håller fast vid att samverkansvinsterna inte bör ses som ett
tecken på att parlamentet instämmer med några omfördelningar eller
budgetnedskärningar.

7.

Europaparlamentet uppmanar med kraft till att det som budgeterats för
multimedieåtgärder i kommissionens budgetförslag för 2020 ska få kvarstå och
säkerställas, också budgeten för nätverket Euranet + inom budgetposten för
multimedieåtgärder.

8.

Europaparlamentet är bestört över slutsatserna om Euronews i Europeiska
revisionsrättens snabbanalys, där det heter att det i budgetförordningen inte längre finns
någon hänvisning till att Euronews arbetar för mål av allmänt unionsintresse.
Parlamentet uppmanar därför kommissionen med kraft att avsluta sitt samarbete med
Euronews.
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