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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2011)0398, COM(2012)0388),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi 
toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 
(COM(2011)0403),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio" (COM(2011)0500),

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten" (2010/2211(INI))1.

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin 
koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman "Yhteinen Erasmus" perustamisesta 
(COM(2011)0788),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova 
Eurooppa -ohjelman perustamisesta (COM(2011)0785),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (COM(2011)0884),

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2012 annetun oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnon oikeusperustasta, joka on valittu ehdotukselle neuvoston asetukseksi vuosina 
2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission yhteisen julkilausuman "Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä"2,

– ottaa huomioon strategia-asiakirjan viestinnästä Euroopasta, Euroopalle ja Euroopalta3,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman kulttuuria 
kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta 
(2007/2211(INI))4,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
2 EUVL C 13, 20.1.2009, s. 3.
3 Komission viestinnän pääosasto, kesäkuu 2012. 
4 EUVL C 247 E, 15.10.2009, s.32.
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A. ottaa huomioon, että koulutus- ja nuorisoasiat ovat keskeisessä asemassa Eurooppa 2020 
-strategiassa ja sen päätavoitteessa, joka on koulunkäynnin keskeyttäneiden osuuden 
vähentäminen alle 10 prosenttiin ja tutkinto- tai päästötodistuksen saaneiden nuorten 
osuuden kasvattaminen vähintään 40 prosenttiin;

B. toteaa, että oppimiseen liittyvä liikkuvuus koulutuksen ja nuorison alalla edistää 
henkilökohtaista kehittymistä ja sellaisten taitojen hankkimista, joita tarvitaan EU:n 
työmarkkinoilla; ottaa huomioon, että se myös edistää työpaikkojen luomista ja 
turvaamista sekä köyhyyden vähentämistä ja sillä on suora vaikutus sekä Euroopan lyhyen 
aikavälin talouden elpymiseen että sen pitkän aikavälin kasvuun ja tuottavuuteen;

C. toteaa, että oppimiseen liittyvän liikkuvuuden helpottama vaihto koulutus- ja nuorisoalalla 
edistää kansalaisten aktiivista osallistumista Euroopan yhdentymiseen sekä EU:n 
yhteenkuuluvuutta;

D. ottaa huomioon, että vuonna 2009 korkea-asteen koulutuksesta vastaavat eurooppalaiset 
ministerit asettivat tavoitteeksi, että eurooppalaisella korkeakoulutusalueella tutkinnon 
suorittavista vähintään 20 prosentilla olisi vuoteen 2020 mennessä opiskelu- tai 
harjoittelujakso ulkomailla;

E. ottaa huomioon, että Euroopan kulttuuriteollisuus ja luovat toimialat myötävaikuttavat 
suuresti sivistyksellisen ja kielellisen monimuotoisuuden leviämiseen, työpaikkojen 
luomiseen ja säilyttämiseen ja yleensä Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin, ja niillä on näin ollen positiivinen heijastusvaikutus talouden muihin aloihin 
kuten matkailuun ja digitaalitekniikkaan;

F. ottaa huomioon, että kulttuurialan ja luovien alojen yritykset edistävät merkittävästi 
tieteen, teknologian ja alueiden kehitykseen liittyvää innovointia ja edistävät siten 
Euroopan kasvutavoitteiden saavuttamista;

G. ottaa huomioon, että audiovisuaalinen ala on oleellisen tärkeässä taloudellisessa, 
sosiaalisessa ja poliittisessa asemassa, esimerkiksi erittäin suurta ammattitaitoa vaativien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden työpaikkojen luomisessa sekä tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden suojelemisessa ja edistämisessä;

H. ottaa huomioon, että 20. lokakuuta 2005 hyväksytyn kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemista ja edistämistä koskevan Unescon yleissopimuksen mukaan 
kulttuuritoiminnoilla, -hyödykkeillä ja -palveluilla on sekä taloudellinen että kulttuurinen 
arvo, koska ne toimivat identiteettien, arvojen ja merkitysten välittäjinä eikä niitä siten voi 
kohdella pelkästään kaupallista merkitystä omaavina;

I. toteaa, että eurooppalainen kulttuuri on hyvin monimuotoista ja laadukasta ja että se olisi 
integroitava tehokkaammin Euroopan unionin diplomaattiseen toimintaan;

J. ottaa huomioon, että helposti saatavilla oleva ja laadukas koulutus ja kulttuuri ovat 
keskeisiä välineitä, joilla voidaan edistää Euroopan kansalaisuutta ja torjua laajalle 
levinneitä poliittisia ääriliikkeitä koko Euroopan alueella;



AD\910859FI.doc 5/10 PE491.319v03-00

FI

K. ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää kansalaisten osallistumisen tehostamista 
ensiarvoisen tärkeänä, ja että tämän vuoksi tarvitaan erillistä kansalaisuusohjelmaa;

L. ottaa huomioon, että EU:n viestintästrategia on oleellisen tärkeä parempien yhteyksien 
luomiselle unionin ja sen kansalaisten välillä; ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset 
käyttävät yhä enemmän sosiaalista mediaa ja internetiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
pitää yhteyttä poliitikkoihin ja päätöstentekijöihin vuorovaikutteisesti ja yhteistyötä 
tehden;

M. ottaa huomioon, että ruohonjuuritason urheilu on ratkaisevan tärkeää terveyttä edistävän 
liikunnan ja sosiaalisen osallisuuden kannalta;

Suositukset

Nykyiset ohjelmat

i) muistuttaa, että EU:n nykyiset koulutusta, nuorisoa, mediaa ja kulttuuria koskevat 
ohjelmat ovat lähellä kansalaisia, niiden toteuttamisaste on korkea, niillä on huomattava 
vipu- ja heijastusvaikutus, merkittävät taloudelliset tulokset mukaan lukien, ja ne tuottavat 
selvää ja todennettua eurooppalaista lisäarvoa, koska ne edistävät liikkuvuutta, yhdistävät 
voimavaroja ja tehostavat yhteistyötä eri alojen ja sidosryhmien välillä;

ii) toteaa, että näillä ohjelmilla on myös tärkeä rooli jäsenvaltioiden politiikan ohjaamisessa 
niihin suuntiin, joista on sovittu unionin tasolla ja hallitusten välisellä tasolla;

iii) panee merkille, että nykyisellä elinikäisen oppimisen ohjelmalla panostetaan suuresti 
eurooppalaisten kehittymiseen, kun liikkuvuutta koskevia ohjelmia järjestetään EU:n 
tasolla ja saadaan siten aikaan mahdollisimman suuri synergia; muistuttaa, että ohjelmalla 
on myös tärkeä rooli kansallisten koulutuspolitiikkojen ja jäsenvaltioiden asianomaisten 
instituutioiden koordinoinnissa ja nykyaikaistamisessa;

iv) muistuttaa, että onnistuneiden verkko-oppimiseen liittyvien aloitteiden määrä kasvaa 
jatkuvasti kaikkialla maailmassa; kehottaa sisällyttämään ehdotukseen myös verkko-
oppimista koskeviin aloitteisiin ja digitaalista lukutaitoa koskevaan koulutukseen tehtävät 
investoinnit;

v) korostaa, että nuorisotoimintaohjelma vahvistaa uudistettua EU:n nuorisostrategiaa 
(2010–2018) ja osaltaan edistää nuorten osallistumisen vahvistamista kaikilla tasoilla, sillä 
se edistää sosiaalista osallisuutta epävirallisen ja arkioppimisen sekä vapaaehtoistyöhön 
keskittyvien toimien kautta ja tukee nuorisopolitiikkojen kehittämistä EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa;

vi) muistuttaa, että sekä Media- että Media Mundus -ohjelmat auttavat tukemaan ja 
vahvistamaan eurooppalaista elokuva- ja audiovisuaalialan tuotantoa ja alalla tehtävää 
yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden välillä sekä parantamaan Euroopan 
audiovisuaalialan kilpailukykyä; korostaa, että nämä ohjelmat tuovat huomattavaa 
eurooppalaista lisäarvoa tukemalla eurooppalaisen audiovisuaalisen alan teosten jakelua 
sekä laajentamalla niiden levikkiä ja katsojakuntaa EU:ssa ja sen ulkopuolella;
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vii) korostaa, että Media-ohjelman tavoitteena on säilyttää ja lujittaa Euroopan kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta sekä Euroopan elokuva- ja audiovisuaaliperintöä takaamalla, 
että jälkimmäinen on yleisön ulottuvilla;

viii) muistuttaa, että Kulttuuri 2007 -ohjelmalla on huomattavia taloudellisia 
heijastusvaikutuksia ja että sillä on ainutlaatuinen tehtävä yhteistyön tukemisessa 
kulttuurialalla ja Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden lujittamisessa;

ix) korostaa, että EU:n diplomaattisen toiminnan alalla tehtävällä koulutukseen ja kulttuuriin 
liittyvällä yhteistyöllä on myös merkittäviä taloudellisia ja muita myönteisiä 
heijastusvaikutuksia;

x) muistuttaa, että nykyisen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeisiin osallistuu 
vuosittain yli miljoona kansalaista ja että se myötävaikuttaa suuresti aktiivisen 
kansalaisuuden ja vapaaehtoistyön kehittymiseen sekä eurooppalaisten arvojen kuten 
solidaarisuuden, syrjimättömyyden ja kulttuurien monimuotoisuuden voimakkaampaan 
tiedostamiseen; panee merkille, että ehdotettu uusi ohjelma tuottaa lisäarvoa tuomalla 
unionia lähemmäs kansalaisia ja herättämällä rajatylittävää keskustelua;

Yhteinen Erasmus -ohjelmaa koskeva komission ehdotus 

xi)  panee merkille, että komission ehdotus yhdistää nykyisen elinikäisen oppimisen ohjelman 
ja nuorisotoimintaohjelman ja sisältää myös erillisen urheilua koskevan luvun unionin 
tällä alueella saamien uusien tehtävien mukaisesti; katsoo, että ehdotetut määrärahat eli 
17 299 000 000 euroa, on uuden ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet ja laajuus huomioon 
ottaen ehdoton vähimmäismäärä; korostaa myös sitä, että kaikille aloille, erityisesti 
urheilulle, suunniteltua erittäin rajallista määrää ei voida leikata vaarantamatta toimien 
tehokkuutta;

xii) toteaa, ettei komission ehdotuksessa oteta huomioon nykyisten ohjelmien kaikkia 
kohdeyleisöjä ja toimia, esimerkiksi aikuisten liikkuvuudella ei olisi enää erillistä 
budjettimäärärahaa; toteaa myös, että on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
korkea-asteen koulutuksen osalta komissio aikoo jättää Erasmus Mundus -ohjelman jatko-
opiskelijat Yhteinen Erasmus -ohjelman kohderyhmän ulkopuolelle ja siirtää heidän 
liikkuvuuteensa osoitetut määrärahat Horisontti 2020 -ohjelmaan; katsoo, että tämä hanke 
voisi nimittäin johtaa siihen, että tutkimusalan ja korkea-asteen koulutuksen välinen 
yhteys (jonka tarpeellisuutta Bolognan prosessissa jatkuvasti toistetaan) katkeaa ja että 
Erasmus Mundus -ohjelmalla kolmen vuoden ajan tuetut korkeakoulustrategiat 
vaarantuvat; toteaa, että tämä voi myös johtaa siihen, ettei Erasmus Mundus -ohjelmassa 
oteta enää huomioon jatko-opiskelijoiden kouluttamista, vaan rajoitetaan heidät 
harjoittamaan soveltavaa tutkimusta;

xiii) suosittelee ponnekkaasti, että ehdotuksen perusteluosassa kuvatuille kullekin 
koulutusalalle, nimittäin perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen alalle sekä nuorisotoimintaan tarkoitetut määrärahat sisällytetään 
oikeusperustaan, jotta niistä tulee oikeudellisesti velvoittavia ja jotta niihin voidaan 
soveltaa budjettivallan käyttäjän päätöstä; on huolissaan siitä, että ehdotetut 
vähimmäismäärärahat ovat vain 56 prosenttia kokonaismäärärahoista; painottaa, että 
summan on oltava suurempi, jotta voidaan taata varma rahoitus eri aloille; suosittelee 
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myös, että parlamentti laatii komission arviointiraportin pohjalta väliarvioinnin 
määrärahoista; 

xiv) panee merkille nuorisotyöttömyyden nykyisen hälyttävän tason ja panee 
huolestuneena merkille, että nuorisopolitiikka ei näy riittävästi komission ehdotuksessa; 
korostaa, että on tarpeen luoda erillinen luku ja erillinen budjettikohta nuorisoalaa varten;

xv) panee merkille, että ehdotukseen sisältyy Yhteinen Erasmus -ohjelma, josta rahoitetaan 
maisterin opintoja suorittavien liikkuvuutta; korostaa, ettei tämä saa syrjäyttää jo olemassa 
olevaa avustusjärjestelmää ja että on tärkeää ottaa käyttöön tuloihin perustuvat kynnykset, 
jotta ohjelma olisi sosiaalisesti kestävä, etenkin talouskriisin aikana;

xvi) toteaa, että on sitouduttava vahvasti sosiaalisen osallisuuden edistämiseen 
varmistamalla, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen kaikessa koulutuksessa ja kaikilla tasoilla; toteaa näin ollen, että on tärkeää 
varmistaa, että kaikki, etenkin vähätuloiset opiskelijat, voivat hyödyntää heille 
yksilöllisesti suunniteltuja osallistumismahdollisuuksia;

xvii) panee merkille, että eurooppalainen nuorisotakuu voisi riittävällä tuella tuottaa 
olennaisia taloudellisia tuloksia myös vuoden 2014 jälkeen;

xviii) panee merkille, että EU:n urheiluohjelmassa voidaan hyödyntää sitä kokemusta, jota 
on saatu Lissabonin sopimuksen 165 artiklaan perustuvaan urheilun eurooppalaisen 
ulottuvuuden kehittämiseen liittyvistä valmistelutoimista, etenkin sosiaalisen osallisuuden 
osalta;

Komission ehdotus Luova Eurooppa -ohjelmasta

xix) panee merkille komission aikeen yhdistää nykyiset Media-, Media Mundus- ja 
Kulttuuri 2007 -ohjelmat; painottaa kuitenkin, että tämä yhdistäminen voi heikentää 
kyseisten alojen nykyistä menestystä; panee merkille, että avoimuuden ja näkyvyyden 
takia on tärkeää ottaa käyttöön erilliset talousarviomäärärahat ja erilliset budjettikohdat 
media- ja kulttuuriohjelmia sekä alojen rajat ylittäviä ohjelmia varten;

xx) panee merkille, että komissio ehdottaa 1 801 000 000 euron määrärahoja; katsoo, että 
tämän on oltava ehdoton minimimäärä, jolla voidaan turvata ehdotetun uuden 
monivuotisen ohjelman kunnollinen toiminta; painottaa, että media- ja kulttuuriohjelmia 
varten varattuja erittäin rajallisia määrärahoja ei voida leikata enempää vaarantamatta 
kyseisten ohjelmien tehokkuutta;

xxi) panee merkille, että ohjeellisia määrärahoja media- ja kulttuuriohjelmille sekä alojen 
rajat ylittäville ohjelmille ei ole vahvistettu oikeusperustassa, vaan pelkästään ehdotuksen 
perusteluosassa; korostaa, että oikeusperustaan on sisällytettävä selkeä jako näiden alojen 
välillä, jotta siitä tulee oikeudellisesti velvoittava ja jotta siihen voidaan soveltaa 
budjettivallan käyttäjän päätöstä;

xxii) korostaa, että nykyinen kulttuuriin tehtävien investointien puuttuminen tai rajallisuus 
monissa Euroopan unionin ohjelmissa ja budjettikohdissa tekee välttämättömäksi välttää 
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kulttuurialan tarjoaman innovatiivisen voiman tuhlaamista, joka on vaarassa jäädä 
hyödyntämättä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun hyväksi;

xxiii) vahvistaa, että Luova Eurooppa -ohjelmalla käynnistetyillä toimilla on määritettävä ne 
tavoitteet ja tulokset, joissa otetaan huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi myös 
sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät tekijät alan kaksijakoisen luonteen mukaisesti;

xxiv) suhtautuu myönteisesti ehdotukseen rahoitusvälineestä, jolla paneudutaan ongelmaan, 
joka koskee kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden vaikeuksia saada luottoa, ja suosittaa, 
että rahoituksen välittäjille välineen kautta myönnetyt takuut osoitetaan ennalta sovittuina 
ja tasapainoisina arvopaperisalkkuina ja että niillä varmistetaan yhdenvertainen saatavuus 
kaikkien jäsenvaltioiden ja kaikenlaisten niin voittoa tavoittelevien kuin voittoa 
tavoittelemattomien toimijoiden kesken sekä avoin ja valvottu hallinta;

Komission ehdotus Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

xxv) panee merkille, että ohjelman täytäntöönpanoon ehdotetut määrärahat ovat 
229 000 000 euroa, mikä merkitsee vain hyvin pientä lisäystä nykyisen ohjelman 
määrärahoihin verrattuna; katsoo, että tämä määrä on ehdoton minimi, jolla voidaan 
turvata ehdotetun monivuotisen ohjelman kunnollinen toiminta;

xxvi) panee huolestuneena merkille, ettei ohjeellisia määrärahoja kullekin osalle ole 
vahvistettu ehdotuksessa tai sen liitteissä; korostaa, että nämä määrärahat on sisällytettävä 
oikeusperustaan, jotta niihin voidaan soveltaa budjettivallan käyttäjän päätöstä;

xxvii) painottaa, että uuden ohjelman määrärahojen täytyisi olla tasapuolisesti kaikkien 
ohjelmaan osallistuvien ryhmien käytettävissä;

xxviii) suosittaa vahvasti, että talousarviossa asetetaan etusijalle pienimuotoiset hankkeet, 
joihin on helppo osallistua ja jotka ovat mahdollisimman lähellä kansalaisia;

xxix) vaatii peräänantamattomasti, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskeva 
komission ehdotus olisi hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti;

Yleiset huomautukset

xxx) korostaa joustavuuden merkitystä monivuotisissa menoissa ja toteaa, että pienten 
otsakkeiden (esimerkiksi nykyinen otsake 3b) olemassaolo vaikeuttaa varojen 
uudelleenjakoa ohjelmien välillä; kehottaa välttämään pieniä otsakkeita ja alaotsakkeita 
seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä;

xxxi) muistuttaa, että Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston 
investointien täytyisi olla vuosina 2007–2013 yli 72 miljoonaa euroa koulutukseen ja 
60 miljoonaa euroa tutkimukseen ja innovointiin; katsoo, että kulttuurialan toimintoja 
voidaan rahoittaa monista unionin ohjelmista, esimerkiksi rakennerahastoista tai ulkoisen 
toiminnan välineistä; korostaa siksi, kuinka tärkeää on saada aikaan mahdollisimman 
paljon synergiaa ja kerrannaisvaikutuksia talousarvion eri osien välille, etenkin toisaalta 
rakennepolitiikan ja toisaalta koulutusta, nuorisoa ja kulttuuripolitiikkaa koskevien 
ohjelmien kesken;
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xxxii) kehottaa huolehtimaan siitä, että aikuisopiskelijoiden (työmarkkinoilla olevat henkilöt, 
opiskelevat aikuiset) liikkuvuuteen voi saada tukea rakennerahastoista ja että näiden 
varojen saatavuutta parannetaan;

xxxiii)  suosittaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä parannetaan 
kansalaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia; katsoo, että tämän vuoksi on 
tärkeää keventää EU:n ohjelmiin liittyviä hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita;

xxxiv)  katsoo, että kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja suosittaa voimakkaasti, että niiden 
asema avaintoimijoina eurooppalaisessa kansalaiskeskustelussa tunnustetaan ja että niille 
annetaan riittävästi hallinnollista ja taloudellista tukea, etenkin talouskriisin aikana;

xxxv) korostaa eurooppalaisen naapuruuden välineen merkitystä liikkuvuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan tuen edistämisessä kumppanimaissa; tässä yhteydessä muistuttaa 
tarpeesta säilyttää tasapaino jaettaessa varoja naapuruuspolitiikan eteläisen ja itäisen 
ulottuvuuden välillä;

xxxvi)  muistuttaa, että EU:n kansalaiset käyttävät yhä enemmän sosiaalista mediaa ja 
internetiä uutisten ja kulttuurisisällön lähteenä sekä keinona pitää yhteyttä poliitikkoihin ja 
päätöksentekijöihin vuorovaikutteisesti ja yhteistyötä tehden; kehottaa EU:n toimielimiä 
käyttämään sosiaalista mediaa ja muita sähköisiä työkaluja ja tehostamaan 
vuorovaikutustaan kansalaisten kanssa esimerkiksi Sharing Europe -ohjelman avulla; 
kehottaa EU:n toimielimiä antamaan enemmän julkista sektoria koskevaa tietoa uudelleen 
käytettäväksi;

xxxvii) kehottaa antamaan tiedonannolle oman oikeusperustan ja lisäämään maksusitoumuksia 
ja maksuja tiedotusta koskeviin toimiin, jotta voidaan kehittää vuoropuhelua kansalaisten 
kanssa.
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