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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og 
Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

FFR's struktur og varighed 

1. bemærker, at små udgiftsområder som udgiftsområde 3b i den aktuelle FFR hindrer en 
reallokering af bevillinger mellem programmer; henstiller til, at små udgiftsområder og 
underudgiftsområder revideres i den kommende FFR;

2. understreger, at det er afgørende at finde den rigtige balance mellem forudsigelighed og 
fleksibilitet i de flerårige bevillinger; mener, at en FFR af syv års varighed ville sikre 
dette; er af den opfattelse, at en FFR på fem-plus-fem år også kunne være 
tilfredsstillende, forudsat at der foretages en omfattende midtvejsrevision, hvor 
Parlamentet medvirker i fuldt omfang;

Europæisk merværdi: generelt

3. understreger, at de aktuelle støtteprogrammer for uddannelse, ungdom, medier og kultur 
genererer en europæisk merværdi ved at samle ressourcer og øge samarbejdet;
understreger, at disse programmer bidrager til EU's økonomiske værdi, og bemærker, at 
de er udviklet i overensstemmelse med sektorernes behov, har en høj udnyttelsesgrad og 
har en bemærkelsesværdig løftestangseffekt og afsmitning;

4. minder om, at et af de fem overordnede mål under Europa-2020 er at reducere andelen af 
unge, der forlader skolen tidligt, til under 10 % og øge andelen af unge, der får en højere 
uddannelse eller en faglig uddannelse, til mindst 40 %; er bekymret over den 
kendsgerning, at der endnu ikke eksisterer nogen nationale programmer til opnåelse af 
disse mål; understreger, at almen og faglig uddannelse og mobilitet blandt unge – ligesom 
mobilitet i almen og faglig uddannelse for voksne – er afgørende for at skabe og sikre 
arbejdspladser og reducere fattigdommen, og derfor er af afgørende betydning både for 
Europas kortsigtede økonomiske genopretning og for den langsigtede vækst og 
produktivitet; påpeger, at arbejdsløsheden i EU blandt unge op til 25 år i øjeblikket er på 
næsten 20 %; minder om, at politiske initiativer på EU-plan i samarbejde med 
medlemsstaterne har bidraget til en modernisering af politikkerne for almen og faglig 
uddannelse;

5. understreger, at almen og faglig uddannelse, mobilitet og investering i F&U er vigtige 
hjørnesten for innovation, beskæftigelse og økonomisk vækst i Europa;

6. er af den opfattelse, at EU-programmer spiller en vigtig rolle, når det det drejer sig om at 
styre nationale politikker i den retning, der vedtages på mellemstatsligt plan, og i retning 
af målene i Europa 2020-strategien; minder om, at politiske initiativer på EU-plan har 
bidraget til en modernisering af politikkerne og institutionerne for almen og faglig 
uddannelse i medlemsstaterne;
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7. understreger betydningen af uddannelsesmæssige, kulturelle, kreative sektorer og 
mediesektoren, som er betydelige elementer i den økonomiske værdikæde, for 
gennemførelsen af Europa 2020-målene vedrørende beskæftigelse, produktivitet og social 
samhørighed; bemærker, at de kulturelle og kreative sektorer ud over deres direkte bidrag 
til BNP har en positiv afsmittende effekt på andre økonomiske sektorer som turisme, 
erhvervslivet og digitale teknologier; er af den opfattelse, at EU's politiske initiativer og 
programmer på disse områder har en påviselig europæisk merværdi;

Europæisk merværdi: individuelle programmer

Livslang læring

8. bemærker, at programmet for livslang læring i bred forstand bidrager til europæiske 
borgeres personlige udvikling gennem mobilitetsordninger på EU-plan og dermed 
maksimerer synergien; bemærker, at medlemsstaterne ikke ville kunne finansiere 
tilsvarende aktioner uden bistand, og at programmet derfor fremmer adgangen til 
læringsmobilitet for alle EU-borgere; bemærker, at der lægges stadig større vægt på 
international erfaring og flersprogethed på arbejdsmarkederne, og er derfor overbevist 
om, at studier i udlandet fremmer mulighederne for ansættelse;

9. bemærker, at programmets Erasmus-underprogram har en udnyttelsesgrad på næsten 
100 %; minder om, at det er veldokumenteret, at Erasmus i væsentlig grad letter studier i 
udlandet og giver de studerende en bredere række færdigheder, og at dette forhold 
forbedrer efterfølgende ansættelsesmuligheder væsentligt for de studerende, der deltager i 
Erasmus, og at programmet dermed bidrager væsentligt til Europas konkurrenceevne;

10. bemærker, at Comenius-, Leonardo da Vinci- og Grundtvig-underprogrammerne fremmer 
partnerskaber og udveksling af bedste praksis på tværs af Europa, hvilket hjælper både 
undervisere og underviste med at erhverve nye færdigheder; erkender, at de derfor giver 
skole- og voksenundervisningen og den erhvervsfaglige uddannelse en bedre forståelse af 
den kulturelle og sproglige diversitet og forbedrer europæernes vidensgrundlag, hvorved 
de bidrager direkte til en forbedring af Europas konkurrenceevne; bemærker, at Erasmus 
Mundus-programmet (2009-2013) har stor succes med at etablere partnerskaber med 
universiteter uden for EU og dermed udbreder kendskabet til den europæiske 
videregående uddannelses særlige kendetegn, som kan tiltrække begavede unge 
mennesker med henblik på at forøge EU's konkurrenceevne på verdensplan;

11. understreger, at internationaliseringen af uddannelser har sociokulturel og økonomisk 
betydning; erkender, at europæiske universiteter taber terræn som ekspertisecentre, og 
mener, at der bør træffes foranstaltninger til at tiltrække store talenter fra steder uden for 
EU; insisterer på, at Kommissionen bør styrke den grænseoverskridende mobilitet for 
forskere, studerende, videnskabsmænd og undervisere i og uden for EU;

Kultur 2007

12. bemærker, at kultur 2007-programmet spiller en unik rolle, idet det støtter 
grænseoverskridende og europæisk samarbejde på det kulturelle område og fremmer 
mobiliteten og Europas kulturelle og sproglige diversitet; minder om den væsentlige 
økonomiske afsmitningseffekt; understreger kulturens transversale karakter og støtter den 
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som et væsentligt element i Unionens eksterne forbindelser;

13. fremhæver, at programmet når ud til et bredt publikum; spiller en særlig rolle i 
udviklingen af unionsborgerskabet og den sociale integration, og derfor fuldt ud bidrager 
til den europæiske integrationsproces;

14. bemærker, at programmet er stærkt differentieret mellem mange kategorier af 
støttemodtagere og aktioner, hvilket er medvirkende til dets succesfulde gennemførelse; 

Aktive Unge

15. minder om, at Lissabontraktaten tilskynder til unge menneskers deltagelse i det 
demokratiske liv i Europa; er af den opfattelse, at programmet Aktive Unge bidrager 
hertil og styrker den nye EU-ungdomsstrategi (2010-2018);

Europa for borgerne 

16. minder om, at programmet Europa for borgerne støtter europæiske borgeres deltagelse 
gennem tværnationale samarbejdsprojekter (som f.eks. tvillingebyer) og dermed bidrager 
til udviklingen af et aktivt EU-borgerskab; understreger, at frivilligt arbejde er et 
grundlæggende udtryk for aktivt medborgerskab og demokrati, der giver konkret udtryk 
for europæiske værdier som solidaritet og ikkeforskelsbehandling og dermed bidrager til 
en harmonisk udvikling af det europæiske samfund; gentager betydningen af fornyet 
engagement i forhold til frivilligt arbejde som del af programmet Europa for Borgerne;

MEDIA

17. understreger den vigtige rolle MEDIA- og MEDIA Mundus-programmerne har spillet for 
styrkelsen af den europæiske audiovisuelle industris konkurrenceevne og for forøgelsen 
af dens internationale publikum; bemærker i særdeleshed, at disse programmer har udvist 
en betydelig grad af europæisk merværdi ved at støtte grænseoverskridende (ja endog 
global) distribution af europæiske audiovisuelle værker, da den nationale 
støttemekanisme hovedsagelig gælder for produktionsfasen; insisterer derfor på, at disse 
programmer opretholdes/fornyes som individuelle programmer, således at deres 
merværdi og synlighed garanteres;

18. anerkender, at en digitalisering af sektoren er vigtig for Media-programmerne;

Det fremtidige sportsprogram

19. minder om sportens betydning for sundheden, den økonomiske vækst og beskæftigelsen, 
turismen og den sociale integration og den kendsgerning, at EUF-traktatens artikel 165 
giver EU nye kompetencer på dette område; glæder sig over Kommissionens meddelelse 
"Udvikling af sportens europæiske dimension" (KOM(2011)0012) som et første skridt i 
retning af en evaluering af sportens og navnlig den daglige motions merværdi og 
fokusering på sportens sociale, økonomiske og organisatoriske dimension;

Budgetfølgerne

20. mener, at tildeling af tilstrækkelige ressourcer til uddannelse, en komponent i Europa 
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2020-strategien, kan bidrage betydeligt til opnåelsen af dens målsætninger;

21. bemærker, at EU-programmerne for uddannelse, ungdom, medier og kultur har succes i 
form af en høj udnyttelsesgrad og tydeligvis skaber en europæiske merværdi, der kan 
måles økonomisk, idet de styrker følelsen af en europæisk identitet og et europæisk 
tilhørsforhold, og efterlyser tilstrækkelig finansiering, altså en væsentlig forøgelse af 
bevillingerne;

22. kræver passende bevillinger til et ambitiøst program inden for sport på linje med 
Unionens nye ansvar på dette område;

23. understreger vigtigheden af at maksimere synergi- og multiplikatoreffekterne mellem 
forskellige dele af budgettet, navnlig mellem udgifterne til strukturpolitikken på den ene 
side og projekter om livslang læring, ungdoms- og kulturprojekter på den anden side.

24. mener, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til offentlig fremme af kulturelle 
programmer, uddannelses-, ungdoms- og massemedieprogrammer;
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