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EHDOTUKSET

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

1. painottaa jälleen koulutus- ja kulttuurialan ohjelmien merkitystä ja sitä, että niille on 
varattava asianmukainen rahoitus, jotta voidaan saavuttaa ohjelmien kunnianhimoiset 
tavoitteet ja jotta niistä hyötyisi suurempi määrä osallistujia ja erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevia osallistujia; katsoo, että kulttuuri-, koulutus- ja luovien 
alojen ohjelmilla voidaan edistää EU:n tavoitetta vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten ilmastonmuutokseen;

2. muistuttaa, että Erasmus+ on merkittävin kaikenikäisten ihmisten oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta edistävä ohjelma, eikä sen käytettävissä oleva rahoitus riitä läheskään 
kattamaan kysyntää; toistaa siksi, että vuoden 2021 talousarviossa on huomioitava 
vaatimus kolminkertaistaa Erasmus+-ohjelman talousarvio vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; vaatii, että vuoden 2021 talousarvioon on varattava 
merkittävästi enemmän määrärahoja kuin vuoden 2020 talousarviossa on ja että 
vuotuisia määrärahoja on lisättävä sen jälkeen jatkuvasti asteittain, jotta voidaan edistää 
rahoituksen saatavuutta vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
ensimmäisestä vuodesta lähtien ja estää suhteettomat lisäykset ja varojen käyttöön 
liittyvät ongelmat rahoituskehyksen viimeisinä vuosina;

3. korostaa Luova Eurooppa -ohjelman arvoa unionin audiovisuaali-, kulttuuri- ja luovien 
alojen tukemisessa; vaatii, että rahoituksen tason on vastattava ohjelman 
kunnianhimoisia tavoitteita ja että vuoden 2021 talousarviossa on otettava huomioon 
vaatimus kaksinkertaistaa Luova Eurooppa -ohjelman rahoitus uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

4. toteaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2021 talousarvion on oltava 
komission monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa esitetyn alkuperäisen 
talousarvion mukainen ja että sillä on voitava rahoittaa ohjelman eri lohkoja, jotta 
voidaan vastata odotuksiin, joita ohjelma on herättänyt nuorissa ihmisissä ympäri 
Eurooppaa;

5. korostaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelman merkitystä edistettäessä yhteisten 
eurooppalaisten arvojen kehittämistä ja kansalaisten osallistumista ympäri Eurooppaa; 
vahvistaa olevansa sitoutunut osoittamaan asianmukaisen rahoituksen kansalaisten, 
tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman kansalaisten sitoutumista ja 
osallistumista koskevaan lohkoon.


