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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (COM(2011)0398,
COM(2012)0388),

– võttes arvesse ettepanekut sõlmida institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta (COM(2011)0403),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” (COM(2011)0500),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (2010/2211(INI),)1,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks” 
(COM(2011)0788),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi 
„Loov Euroopa” kehtestamise kohta (COM(2011)0785),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa” (COM(2011)0884),

– võttes arvesse õiguskomisjoni 28. märtsi 2012. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa”,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 22. oktoobri 2008. aasta 
ühisdeklaratsiooni „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel”2,

– võttes arvesse strateegiadokumenti „Euroopa asjadest teavitamine Euroopa jaoks ja 
Euroopa poolt”3,

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas (2007/2211(INI))4,

A. arvestades, et haridus, koolitus ja noorsooküsimused on Euroopa 2020. aasta strateegia 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
2 ELT C 13, 20.1.2009, lk 3.
3 Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraat, juuni 2012.
4 ELT C 247 E, 15.10.2009, lk 32.
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kesksed osad ning arvestades strateegia üht peaeesmärki viia koolist väljalangejate 
osakaal allapoole 10% taset ja suurendada kraadi või diplomiga noorte osakaalu vähemalt 
40%-le;

B. arvestades, et liikuvus hariduse, koolituse ja noorsoo valdkonnas soodustab isiklikku 
arengut ja ELi tööturul vajalike oskuste omandamist; arvestades, et lisaks aitab see luua ja 
säilitada töökohti ja vähendada vaesust ning avaldab otsest mõju nii Euroopa majanduse 
elavnemisele lähiajal kui ka majanduskasvule ja tootlikkusele pikemas perspektiivis;

C. arvestades, et haridusliku liikuvusega seotud hariduse, koolituse ja noorsoo valdkonna 
vahetusprogrammid aitavad arendada kodanike aktiivset osalemist Euroopa 
integratsioonis ja Euroopa ühtekuuluvust;

D. arvestades, et 2009. aastal seadsid Euroopa kõrghariduse ministrid eesmärgiks, et aastal 
2020 peaksid vähemalt 20% Euroopa kõrgharidusruumi õppeasutuste lõpetajatest olema 
läbinud õppe- või praktikaperioodi välismaal;

E. arvestades, et Euroopa kultuuri- ja loomevaldkond annavad suure panuse kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse levikusse, töökohtade loomisse ja säilitamisse ning üldisemalt 
Euroopa majanduslikku ja sotsiaalsesse heaolusse ning avaldavad positiivset kõrvaltoimet 
teistele majandusvaldkondadele, näiteks turismile ja digitaaltehnoloogiatele;

F. arvestades, et kultuuri- ja loomevaldkonna ettevõtted mängivad olulist osa teadusliku, 
tehnoloogilise ja territoriaalse arenguga seotud innovatsioonis ning aitavad nõnda 
Euroopal täita oa majanduskasvu eesmärke;

G. arvestades, et audiovisuaalvaldkonnal on suur majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline 
tähtsus, näiteks kõrgelt kvalifitseeritud tulevikusuunitlusega töökohtade loomisel ning 
meediavabaduse ja -pluralismi kaitsmisel ja jätkuval edendamisel;

H. arvestades, et vastavalt 20. oktoobril 2005. aastal vastu võetud UNESCO kultuuriliste 
väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioonile on 
kultuuritegevuse, -kaupade ja -teenuste olemus nii majanduslik kui ka kultuuriline, sest 
nad kannavad endas identiteeti, väärtusi ja tähendusi, ning seetõttu ei tohi neid käsitada 
üksnes kaubandusliku väärtuse kandjatena;

I. arvestades, et Euroopa kultuur on väga kvaliteetne ja mitmekesine ning seda tuleks 
rohkem siduda Euroopa diplomaatilise tegevusega;

J. arvestades, et kättesaadav ja kvaliteetne kultuur ja haridus on üks keskseid vahendeid 
Euroopa kodakondsuse edendamisel ning Euroopas laialt levinud poliitilise äärmusluse 
ohjeldamisel;

K. arvestades, et Euroopa Liidule on esmatähtis kodanike senisest laialdasem osalemine, 
mistõttu vajame eraldi kodakondsuse programmi;

L. arvestades, et ELi kommunikatsioonistrateegia on ülioluline liidu ja tema kodanike 
vaheliste sidemete tugevdamiseks; arvestades, et Euroopa kodanikud kasutavad üha 
rohkem sotsiaalmeediat ja internetti, mis võimaldavad interaktiivselt ja koostöötahteliselt 
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poliitikute ja poliitikakujundajatega ühendust võtta;

M. arvestades rahvaspordi tähtsust tervist parandava füüsilise tegevuse ning sotsiaalse 
kaasamise edendamisel;

Soovitused

Praegused programmid

i) tuletab meelde, et ELi haridus-, noorsoo-, meedia- ja kultuuriprogrammid on 
kodanikukesksed, nende eelarve kasutamise määr on kõrge, nad annavad märkimisväärset 
võimendust ja kõrvaltoimeid, s.h olulisi majandustulemusi, ning loovad selget ja 
tõendatud üleeuroopalist lisandväärtust, kuna soodustavad liikuvust, vahendite ühendamist 
ning tihedamat koostööd eri valdkondade ja sidusrühmade vahel;

ii) märgib, et nimetatud programmidel on tähtis osa ka liikmesriikide poliitika kujundamisel 
ühenduse ja rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud sihtide suunas;

iii) märgib, et praegune elukestva õppe programm toetab suuresti Euroopa kodanike 
individuaalset arengut tänu ELi tasandi liikuvuskavade korraldamisele ja seeläbi suurima 
sünergia saavutamisele; tuletab meelde, et sellel programmil on suur osa ka liikmesriikide 
haridus- ja koolituspoliitika ning -asutuste koordineerimisel ja kaasajastamisel;

iv)  tuletab meelde, et maailmas kasvab edukate veebipõhiste kaugõppealgatuste arv; nõuab, 
et ettepanekusse lisataks ka investeerimine veebipõhistesse kaugõppealgatustesse ja e-
oskuste omandamisse;

v) rõhutab, et programm „Aktiivsed noored” tugevdab ELi uuendatud noorsoostrateegiat 
aastateks 2010–2018 ja toetab noorte osalemist igal tasandil, kuna edendab sotsiaalset 
kaasatust mitteformaalse ja vabahariduse ning vabatahtlikele suunatud meetmete kaudu 
ning toetab ELi ja riiklikul tasandil noorsoopoliitika väljatöötamist;

vi)  tuletab meelde programmide „MEDIA” ja „MEDIA Mundus” olulist rolli Euroopa filmi-
ja audiovisuaaltööstuse ning selles valdkonnas ELi ja kolmandate riikide vahelise koostöö 
toetamisel ja tugevdamisel, samuti Euroopa audiovisuaaltööstuse konkurentsivõime 
suurendamisel; rõhutab, et need programmid tekitavad olulist üleeuroopalist 
lisandväärtust, sest toetavad Euroopa audiovisuaalteoste levitamist ning suurendavad 
nende levikut ja vaatajaskonda nii ELi piires kui ka väljaspool;

vii) rõhutab, et programmi MEDIA eesmärk on Euroopa kultuurilis-keelelise mitmekesisuse 
ning kinematograafia- ja audiovisuaalpärandi säilitamine ja tugevdamine seeläbi, et 
programm tagab nimetatud pärandi üldsusele kättesaadavuse;

viii) tuletab meelde, et programm Kultuur 2007 omab märkimisväärset majanduslikku 
kõrvalmõju ning on unikaalne kultuurivaldkonnas tehtava koostöö toetamisel ja Euroopa
keelelis-kultuurilise mitmekesisuse tugevdamisel;

ix)  rõhutab, et ELi diplomaatilise tegevuse raames toimuv kultuuri- ja haridusalane koostöö 
tekitab samuti olulisi majanduslikke ja muid positiivseid kõrvalmõjusid;
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x) tuletab meelde, et praeguse programmi „Kodanike Euroopa” projektidesse kaasatakse üle 
miljoni kodaniku aastas ning see annab suure panuse kodanikuaktiivsuse ja vabatahtliku 
tegevuse arengusse ja tõstab üldsuse teadlikkust sellistest euroopalikest väärtustest nagu 
solidaarsus, mittediskrimineerimine ja kultuuriline mitmekesisus; märgib, et kavandatava 
uue programmi lisandväärtus seisneb liidu lähendamises kodanikele ja piiriülese arutelu 
tekitamises;

Komisjoni ettepanek „Erasmus kõigi jaoks”

xi)  võtab teadmiseks, et komisjoni ettepaneku kohaselt liidetakse praegused elukestva õppe 
ja programm ja programm „Aktiivsed noored” ning lisandub veel eraldi spordi peatükk 
kooskõlas liidu uute kohustustega selles valdkonnas; on seisukohal, et programmile 
määratud rahastamispakett summas 17 299 000 000 eurot on uue programmi ambitsioone 
ja ulatust arvestades absoluutne miinimum; rõhutab ühtlasi, et kõigile asjaomastele 
valdkondadele ja eriti spordile eraldatud väga piiratud summat ei see rohkem kärpida, sest 
see seaks ohtu vastavate valdkondade poliitika tõhususe;

xii) märgib, et komisjoni ettepanek ei hõlma kõiki praeguste programmide toetusesaajaid ja 
meetmeid: näiteks kaotatakse omaette eelarveeraldis täiskasvanute liikuvuse toetamiseks; 
lisaks märgib, et kõrghariduse osas tuleb seoses komisjoni kavaga jätta doktorandid välja 
programmist „Erasmus kõigi jaoks” ja viia nende liikuvuse toetamiseks määratud summad 
üle programmi „Horisont 2020” alla teostada väga põhjalikku järelevalvet, kuna nimetatud 
kava võib nõrgestada kõrghariduse ja teadustegevuse vahelisi seoseid (mille vajalikkust 
jätkuvalt rõhutatakse Bologna protsessi raames) ning seada ohtu käimasoleva programmi 
Erasmus Mundus viimasel kolmel aastal toetatud strateegiate väljatöötamist, samuti 
võidakse jätta tähelepanuta Erasmus Munduse doktorantuuri hariduslik aspekt ja piirduda 
selle puhul vaid rakendusuuringutega;

xiii) soovitab tungivalt, et ettepaneku õiguslik alus peaks hõlmama igale haridusvaldkonnale 
(üldharidus, kutseõpe ja koolitus, kõrgharidus ja täiskasvanute koolitus) ning samuti 
noorsoole (vastavalt ettepaneku seletuskirjale) eraldatavaid vahendeid, et muuta see 
õiguslikult siduvaks ja sõltuvaks eelarvepädevate institutsioonide otsusest; on mures selle 
pärast, et kavandatud eraldiste alammäärad moodustavad ainult 56% kogu eelarvest; 
rõhutab, et eri sektorite kindla rahastamise tagamiseks peab see protsent peab olema 
suurem; samuti soovitab parlamendil koostada komisjoni hindamisaruande põhjal 
eraldiste kasutamise kohta vahekokkuvõte;

xiv) juhib tähelepanu noorte praegusele murettekitavalt suurele tööpuudusele ning märgib 
murelikult, et noorsoopoliitika ei ole komisjoni ettepanekus küllalt nähtaval kohal; 
rõhutab vajadust moodustada noortele suunatud meetmete jaoks eraldi peatükk ja eraldi 
eelarverida;

xv) võtab teadmiseks, et programm „Erasmus kõigi jaoks” sisaldab magistrantide liikuvuse 
rahastamise ettepanekut; rõhutab, et see ei tohiks asendada juba olemasolevat toetuste 
süsteemi, ning rõhutab, kui tähtis on, eriti kriisiaegadel, kehtestada sissetulekust sõltuvad 
piirmäärad, et muuta programm sotsiaalselt jätkusuutlikuks;

xvi) juhib tähelepanu vajadusele edendada jõudsalt sotsiaalset kaasatust, tagades kõigile 
võrdsed võimalused õppealases liikuvuses kõigil hariduse ja koolituse tasanditel; märgib 
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sellega seoses, et oluline on tagada, et kõik, eelkõige madala sissetulekuga üliõpilased, 
saaksid kasutada konkreetselt neile ette nähtud osalemisvõimalusi;

xvii) märgib, et Euroopa noortegarantii võiks asjakohase toetuse korral tuua olulisi 
majandustulemusi ka pärast 2014. aastat;

xviii) märgib, et Euroopa spordiprogrammi puhul võib toetuda kogemusele, mis on saadud 
Lissaboni lepingu artikli 165 alusel spordis ELi mõõtme arendamisega seotud 
ettevalmistusmeetmete raames, eelkõige sotsiaalse kaasatuse osas;

Komisjoni ettepanek programmi „Loov Euroopa” kehtestamiseks

xix) võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse liita kokku praegused programmid „MEDIA”, 
„MEDIA Mundus” ja „Kultuur 2007”; märgib siiski, et nende programmide liitmine võib 
ohustada asjaomastes valdkondades praeguseks saavutatud tulemusi; märgib, et 
läbipaistvuse ja nähtavuse huvides on väga tähtis luua eraldi eelarvelised eraldised ja 
eraldi eelarveread meedia, kultuuri ja sektoriüleste tegevussuundade jaoks;

xx) märgib, et komisjon kavandab eelarve suuruseks 1 801 000 000 eurot; on seisukohal, et 
see summa on kavandatava uue mitmeaastase programmi täieliku toimimise tagamiseks 
absoluutne miinimum; rõhutab, et kultuuri- ja meediaprogrammidele eraldatud väga 
piiratud vahendeid ei saa rohkem vähendada, ilma et see mõjutaks nende tõhusust;

xxi) juhib tähelepanu asjaolule, et meedia, kultuuri ja sektoriüleste tegevussuundade jaoks ette 
nähtud soovituslikud eraldised ei sisaldu õiguslikus aluses, vaid üksnes ettepaneku 
seletuskirjas; rõhutab, et eraldiste selge jaotus eri tegevussuundade vahel peab sisalduma 
ka õiguslikus aluses, et muuta see õiguslikult siduvaks ja sõltuvaks eelarvepädevate 
institutsioonide otsusest;

(xxii) rõhutab, et kuna praegu ELi eri programmide ja eelarverubriikide kaudu 
kultuurisektorisse ei investeerita või tehakse seda vaid marginaalselt, tekib vajadus mitte 
raisata kultuurisektori potentsiaali innovatsiooni valdkonnas ja jätta nõnda kasutamata 
võimalus edendada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu;

xxiii) kinnitab, et programmi „Loov Euroopa” raames käivitatud algatustes tuleks seada 
eesmärgid ja tulemused, mille juures võetakse lisaks majandusnäitajatele arvesse ka 
sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte kooskõlas sektori kahetise olemusega;

xxiv) väljendab heameelt idee üle luua rahastamisvahend, et lahendada kultuuri- ja 
loometööstuse valdkonna ettevõtjatel laenu saamisel tekkivad raskused, ning soovitab 
selle vahendi kaudu finantsvahendajatele pakutavad tagatised anda eelnevalt kokkulepitud 
tasakaalustatud pakettide alusel, tagada võrdne juurdepääs kõigile liikmesriikidele ja 
osapooltele, nii tulundus- kui ka mittetulundusorganisatsioonidele, samuti tagada 
läbipaistev ja kontrollitav juhtimine;

Komisjoni ettepanek programmi „Kodanike Euroopa” kehtestamiseks

xxv) märgib, et programmi rakendamiseks kavandatava rahastamispaketi suurus on 
229 000 000 eurot, mis tähendab praeguse programmieelarve väga tagasihoidlikku kasvu; 
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rõhutab, et see summa on kavandatava programmi täieliku toimimise tagamiseks 
absoluutne miinimum;

xxvi) märgib murega, et ettepanekus ja selle lisades on jäetud kindlaks määramata eri 
tegevussuundade jaoks ette nähtud soovituslikud eraldised; rõhutab, et need eraldised 
peavad sisalduma õiguslikus aluses, et muuta nad sõltuvaks eelarvepädevate 
institutsioonide otsusest;

xxvii) rõhutab, et uue programmi rahastamispakett peaks olema võrdselt kättesaadav kõigile 
osalevatele rühmadele,

xxviii)  soovitab tungivalt anda eelarves prioriteet kergesti kättesaadavatele ja väikestele 
projektidele, mis on kodanikele võimalikult lähedal;

xxix) soovitab tungivalt võtta komisjoni ettepanek „Kodanike Euroopa” vastu 
kaasotsustamismenetluse teel;

Üldised tähelepanekud

xxx) rõhutab paindlikkuse tähtsust mitmeaastaste kulutuste puhul ning märgib, et selliste 
väikeste rubriikide olemasolu nagu praegune rubriik 3b takistab vahendite 
ümberpaigutamist programmide vahel; nõuab tungivalt, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välditaks väikseid rubriike ja alamrubriike;

xxxi) tuletab meelde, et ajavahemikus 2007–2013 peaksid Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi investeeringud haridusse ja koolitusse moodustama üle 72 miljardi 
euro ning teadusuuringutesse ja innovatsiooni üle 60 miljardi euro; on seisukohal, et 
kultuurimeetmeid on võimalik rahastada mitmete ELi programmide, näiteks 
struktuurifondide või välistegevuse rahastamisvahendite kaudu; rõhutab seepärast eelarve 
eri osade, eelkõige struktuuripoliitika ning haridus-, koolitus-, noorte- ja kultuuripoliitika 
vahelise sünergia ja võimendusefekti maksimeerimise tähtsust;

xxxii) nõuab selle tagamist, et täiskasvanute (sealhulgas töötajate ja täiskasvanud õppurite) 
liikuvus hariduse valdkonnas oleks struktuurifondide raames rahastamiskõlblik ja et 
selline rahastamine tehtaks kättesaadavamaks;

xxxiii)  soovitab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus muuta võimalused 
kodanikele ja sidusrühmadele kättesaadavamaks; peab sellega seoses oluliseks kergendada 
ELi programmidega seotud haldus- ja finantskoormust;

xxxiv)  peab VVOsid samuti oluliseks teguriks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
seatud eemärkide saavutamisel ning soovitab tungivalt tunnustada nende määravat rolli 
Euroopa kodanikuühiskonna dialoogis ning anda neile, eriti kriisiaegadel, piisavat haldus-
ja rahalist toetust;

xxxv) rõhutab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi tähtsust liikuvuse edendamisel ja 
kodanikuühiskonna toetamisel Euroopa naabruspoliitikas osalevates riikides; tuletab 
sellega seoses meelde vajadust säilitada tasakaal vahendite jagamisel Euroopa 
naabruspoliitika lõuna- ja idamõõtme vahel.



AD\910859ET.doc 9/10 PE491.319v03-00

ET

xxxvi)  tuletab meelde, et Euroopa kodanikud kasutavad üha enam sotsiaalmeediat ja 
internetti uudiste ja kultuurisisu saamiseks, samuti vahendina, mis võimaldab 
interaktiivselt ja koostöötahteliselt võtta ühendust poliitikute ja poliitikakujundajatega; 
kutsub Euroopa institutsioone üles kasutama sotsiaalmeediat ja muid veebipõhiseid 
vahendeid, näiteks programmi Sharing Europe, ning aktiivsemalt kodanikega suhtlema; 
palub ELi institutsioonidel teha rohkem avaliku sektori teavet korduvkasutamiseks 
kättesaadavaks;

xxxvii) paremaks dialoogiks kodanikega soovitab tungivalt anda kommunikatsioonile omaette 
õiguslik alus ning suurendada nii kommunikatsioonipoliitika meetmetega seotud 
kulukohustusi kui ka makseid.
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Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, 
Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Bernd 
Posselt, Mitro Repo, Kay Swinburne


