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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i sitt betänkande:

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 (COM(2011)0398, COM(2012)0388),

– med beaktande av förslaget till ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 
(COM(2011)0403),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”En budget för 
Europa” (COM(2011)0500),

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla” 
(2010/2211(INI))1,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av ”Erasmus för alla” – Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, 
ungdom och idrott (COM(2011)0788),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av programmet Kreativa Europa (COM(2011)0785),

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett 
Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (COM(2011)0884),

– med beaktande av yttrandet från sitt utskott för rättsliga frågor av den 28 mars 2012 
om den rättsliga grunden för förslaget till rådets förordning om inrättande av 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020,

– med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma 
förklaring av den 22 oktober 2008 ”Samarbete för kommunikation om Europa”2,

– med beaktande av strategidokumentet om kommunikation om Europa, för Europa och 
av Europa3,

– med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om en europeisk agenda för en 
kultur i en alltmer globaliserad värld (2007/2211(INI))4,

A. Allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor är avgörande beståndsdelar av 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
2 EUT C 13, 20.1.2009, s. 3.
3 Kommissionen, GD Kommunikation, juni 2012.
4 EUT C 247 E, 15.10.2009, s. 32.
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Europa 2020-strategin och av dess överordnade mål att minska andelen elever som 
lämnar skolan i förtid till under 10 procent och öka andelen unga människor som tar ut 
högskoleexamen till minst 40 procent.

B. Rörlighet i utbildningssyfte inom områdena allmän utbildning, yrkesutbildning och 
ungdom bidrar till personlig utveckling och tillägnande av kunskaper som är 
nödvändiga på EU:s arbetsmarknad. Det bidrar också till att skapa och bevara 
arbetstillfällen och minska fattigdomen och har direkt inverkan både på Europas 
kortsiktiga ekonomiska återhämtning och på dess långsiktiga tillväxt och 
produktivitet.

C. De utbyten som kommer till stånd tack vare rörligheten i utbildningssyfte inom 
områdena allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom bidrar till medborgarnas 
aktiva deltagande i europeisk integration och sammanhållning.

D. År 2009 fastställde de europeiska ministrarna med ansvar för högre utbildning ett 
mål för 2020 om att minst 20 % av de utexaminerade i det europeiska området för 
högre utbildning ska ha fullgjort en studie- eller praktikperiod utomlands.

E. Den kulturella och den kreativa sektorn i Europa bidrar stort till att sprida kulturell 
och språklig mångfald, skapa och bevara arbetstillfällen och mer allmänt till att 
främja ekonomiskt och socialt välstånd i Europa, med positiva sidoeffekter på andra 
sektorer, såsom turism och digital teknik.

F. Företag i den kulturella och den kreativa sektorn bidrar stort till innovation i fråga 
om vetenskaplig, teknisk och territoriell utveckling och till de europeiska 
tillväxtmålen.

G. Den audiovisuella sektorn spelar en viktig ekonomisk, social och politisk roll, 
exempelvis i skapandet av högkvalificerade framtidsorienterade arbetstillfällen, men 
även genom att skydda och fortsatt främja mediernas mångfald och frihet.

H. Enligt Unescos konvention av den 20 oktober 2005 om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar är kulturella aktiviteter, varor och tjänster av både 
ekonomisk och kulturell art eftersom de är bärare av identiteter, värderingar och 
innebörder och därför inte bör behandlas som om de enbart hade ett handelsvärde.

I. Den europeiska kulturen präglas av stor mångfald och hög kvalitet och bör bli en 
mer integrerad del av Europas diplomatiska arbete.

J. Lättillgänglig och högkvalitativ utbildning och kultur är ett centralt redskap för att 
främja det europeiska medborgarskapet och bekämpa den omfattande politiska 
extremismen över hela Europa.

K. Att öka allmänhetens deltagande är av överordnad betydelse för Europeiska unionen, 
och därför behövs ett separat program för medborgarna.

L. En kommunikationsstrategi för EU är avgörande för att utveckla bättre förbindelser 
mellan unionen och medborgarna. Sociala medier och internet används allt mer av 
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Europas befolkning och ger möjlighet att knyta kontakter med politiker och 
beslutsfattare på ett interaktivt och samarbetsinriktat sätt.

M. Gräsrotsidrotten är av avgörande betydelse för spridningen av hälsofrämjande fysisk 
aktivitet och främjandet av social delaktighet.

Rekommendationer

Nuvarande program

(i) Europaparlamentet påminner om att EU:s program för utbildning, ungdom, media 
och kultur står medborgarna nära, de har en hög genomförandegrad och märkbara 
hävstångs- och spridningseffekter, bland annat i form av betydande ekonomiska 
resultat, samt ger ett tydligt europeiskt mervärde genom att främja rörlighet, att 
resurser används gemensamt och samarbetet stärks bland olika sektorer och
intressenter. 

(ii) Europaparlamentet påpekar att dessa program även är viktiga för att styra den 
nationella politiken i en riktning som man enats om på unionsnivå och mellanstatlig 
nivå.

(iii) Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande programmet för livslångt lärande i 
bred bemärkelse bidrar till EU-medborgarnas individuella utveckling, eftersom 
utbytesprogram organiseras på EU-nivå och samverkan därmed maximeras.
Parlamentet påminner om att programmet även spelar en viktig roll i samordningen 
och moderniseringen av nationell utbildningspolitik och berörda institutioner i 
medlemsstaterna.

(iv) Europaparlamentet påminner om att det finns ett växande antal lyckosamma initiativ 
för distansutbildning via internet över hela världen, och vill att satsningar på 
distansutbildning via internet och utbildning i e-kompetens ska inbegripas.

(v) Europaparlamentet framhäver att programmet Aktiv ungdom stärker EU:s förnyade 
ungdomsstrategi (2010–2018) och bidrar till att stärka ungdomars deltagande på alla 
nivåer, främja social delaktighet genom icke-formellt och informellt lärande och 
stödja utvecklingen av ungdomspolitiken på EU-nivå och nationell nivå.

(vi) Europaparlamentet erinrar om att programmen Media och Media Mundus stöder och 
stärker Europas filmproduktion och audiovisuella produktion och samarbetet på 
området mellan EU och tredjeländer, samt stärker konkurrenskraften i den 
europeiska audiovisuella sektorn. Parlamentet understryker att dessa program ger ett 
betydande europeiskt mervärde tack vare distributionsstödet till europeiska 
audiovisuella verk och ökar deras spridning och tittarsiffror inom och utanför EU.

(vii) Europaparlamentet betonar att programmet Media syftar till att bevara och stärka 
Europas kulturella och språkliga mångfald samt dess kinematografiska och 
audiovisuella kulturarv genom att se till att allmänheten har tillgång till detta.

(viii) Europaparlamentet påminner om att programmet Kultur 2007 ger betydande 
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ekonomiska spridningseffekter och spelar en unik roll för stödet till samarbetet på 
kulturområdet och för främjandet av Europas kulturella och språkliga mångfald.

(ix) Europaparlamentet betonar att samarbete på kultur- och utbildningsområdet i 
EU:s diplomatiska arbete även kommer att ha betydande ekonomiska effekter och 
andra positiva spridningseffekter.

(x) Europaparlamentet erinrar om att det nuvarande programmet ”Ett Europa för 
medborgarna” varje år engagerar mer än en miljon medborgare i olika projekt och 
bidrar stort till utvecklingen av ett aktivt medborgarskap och frivilligarbete samt till 
allmänhetens medvetenhet om europeiska värden, såsom solidaritet, icke-
diskriminering och kulturell mångfald. Parlamentet konstaterar att det nya föreslagna 
programmet genererar mervärde genom att föra unionen närmare medborgarna och 
skapa en gränsöverskridande debatt.

Kommissionens förslag om ”Erasmus för alla”

(xi) Europaparlamentet konstaterar att kommissionens förslag sammanför de nuvarande 
programmen Livslångt lärande och Aktiv ungdom, samt inför ett särskilt kapitel om 
idrott i linje med unionens nya befogenheter på detta område. Parlamentet betraktar 
den föreslagna finansieringsramen på 17 299 000 000 euro som ett absolut 
minimum, med tanke på programmets ambitionsnivå och omfattning. Parlamentet 
betonar också att de mycket begränsade anslagen som avsatts för alla de berörda 
sektorerna, särskilt idrotten, inte kan nedbantas utan att äventyra politikens 
effektivitet.

(xii) Europaparlamentet konstaterar att kommissionens förslag inte tar hänsyn till alla 
målgrupper och åtgärder i de aktuella programmen och att exempelvis rörlighet för 
vuxna inte längre skulle ha någon egen budgetpost. När det gäller högre utbildning 
konstaterar parlamentet vidare att kommissionens föresats att undanta Erasmus 
Mundus-doktorander från målgrupperna i Erasmus för alla och att överföra 
finansieringen av deras rörlighet till Horisont 2020 ger anledning till mycket stor 
vaksamhet. Ett sådant grepp skulle nämligen kunna försvaga kopplingen mellan 
forskning och högre utbildning (vars nödvändighet ständigt bekräftas i 
Bolognaprocessen) och äventyra de lärosätesinterna strategier som sedan tre år 
främjas i det nuvarande Erasmus Mundus-programmet, och dessutom riskerar man 
att glömma bort Erasmus Mundus-doktorandprogrammens utbildningsmässiga 
dimension och reducera dem till tillämpad forskning.

(xiii) Europaparlamentet rekommenderar starkt att beloppen för varje utbildningssektor –
alltså skolutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning – och 
för ungdom som beskrivs i förslagets motivering införlivas i den rättsliga grunden i 
syfte att göra dem rättsligt bindande och föremål för budgetmyndighetens beslut. 
Parlamentet bekymras över att de föreslagna minimibeloppen bara uppgår till 
56 procent av totalbudgeten. Det betonar behovet av ett högre belopp för att
säkerställa tillförlitliga anslag för de olika sektorerna. Vidare rekommenderas en 
halvtidsutvärdering av anslagen från Europaparlamentets sida på grundval av 
kommissionens utvärderingsrapport.
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(xiv) Europaparlamentet lyfter fram den rådande alarmerande höga 
ungdomsarbetslösheten och noterar med oro att ungdomspolitiken inte gjorts 
tillräckligt synlig i kommissionsförslaget. Parlamentet framhäver behovet av att ta 
fram ett särskilt kapitel och en särskild budgetpost för ungdomsområdet.

(xv) Europaparlamentet konstaterar att det i förslaget införts ett Erasmus för alla-program 
som ska finansiera rörlighet på mastersnivå. Parlamentet betonar att detta inte bör 
ersätta de redan befintliga stipendiesystemen, och understryker att det är viktigt att 
införa inkomstbetingade trösklar för att göra det socialt hållbart, särskilt i kristider.

(xvi) Europaparlamentet framhåller att det behövs ett kraftfullt åtagande om social 
inkludering genom att garantera lika tillgång till rörlighet i studiesyfte via utbildning 
på alla nivåer. Parlamentet noterar i detta hänseende betydelsen av att garantera 
utbildningsmöjligheter skräddarsydda för varje individ, särskilt för studerande med 
låga inkomster.

(xvii) Europaparlamentet konstaterar att EU-garantin för ungdomar, med lämpligt stöd, 
skulle kunna generera betydande ekonomiska resultat bortom år 2014.

(xviii) Europaparlamentet konstaterar att EU:s idrottsprogram kan ta fasta på erfarenheterna 
från det förberedande arbetet med att utveckla EU-dimensionen inom idrotten i 
enlighet med artikel 165 i Lissabonfördraget, särskilt när det gäller social 
inkludering.

Kommissionens förslag om ”Kreativa Europa”

(xix) Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att sammanföra de nuvarande 
programmen Media, Media Mundus och Kultur 2007. Parlamentet betonar emellertid 
att en sådan sammanföring kan undergräva de nuvarande framgångarna i de berörda 
sektorerna. Parlamentet påpekar att det för öppenhetens och synlighetens skull är 
mycket viktigt att skapa separata budgetanslag och separata budgetposter för Media, 
Kultur och de övergripande programområdena.

(xx) Europaparlamentet konstaterar att kommissionen planerar en budget på 
1 801 000 000 euro och anser att detta är ett absolut minimum för att det föreslagna 
nya fleråriga programmet ska fungera effektivt. Parlamentet betonar att de mycket 
begränsade medel som avsatts för Kultur- och Media-programmen inte kan reduceras 
utan att dessa programs effektivitet äventyras.

(xxi) Europaparlamentet lyfter fram att de planerade vägledande beloppen för Media, 
Kultur och de övergripande programområdena inte fastställts i den rättsliga grunden 
utan enbart i förslagets motivering. Parlamentet betonar att en tydlig uppdelning 
mellan programområdena måste införlivas i den rättsliga grunden för att göra dem 
rättsligt bindande och föremål för budgetmyndighetens beslut.

(xxii) Europaparlamentet understryker att dagens obefintliga eller knapphändiga satsningar 
på kultur i många EU-program och budgetposter gör att vi måste se till att 
kultursektorns potential som motor för innovation inte går förlorad, vilket vore en 
bortkastad möjlighet att skapa smart och hållbar tillväxt för alla.
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(xxiii) Europaparlamentet framhåller att det i åtgärderna i programmet Kreativa Europa 
måste fastställas mål och resultat som tar hänsyn inte bara till ekonomiska aspekter 
utan även till sociala och kulturella, i linje med sektorns dubbla karaktär.

(xxiv) Europaparlamentet välkomnar idén om ett finansieringsinstrument som beaktar 
svårigheterna för operatörer i den kulturella och den kreativa sektorn att få lån.
Parlamentet rekommenderar att garantierna till finansförmedlare inom ramen för 
instrumentet ska ges genom välavvägda och på förhand fastställda portföljer med 
lika tillgång för alla medlemsstater och alla typer av operatörer, både vinstdrivande 
ideella, och med en öppen och kontrollerad förvaltning.

Kommissionens förslag om ”Ett Europa för medborgarna”

(xxv) Europaparlamentet noterar att den föreslagna finansieringsramen för detta programs 
genomförande uppgår till 229 000 000 euro, vilket endast är ett mycket begränsat 
belopp jämfört med budgeten för det nuvarande programmet. Parlamentet betonar att 
detta belopp är ett absolut minimum om det föreslagna programmet ska fungera fullt 
ut.

(xxvi) Europaparlamentet konstaterar med oro att de vägledande anslagen för varje 
programområde varken fastställts i förslaget eller i dess bilagor. Parlamentet betonar 
att dessa anslag måste införlivas i den rättsliga grunden för att de ska bli föremål för 
budgetmyndighetens beslut.

(xxvii) Europaparlamentet betonar att finansieringsramen för det nya programmet bör vara 
lika tillgänglig för alla deltagande grupper.

(xxviii) Europaparlamentet rekommenderar starkt att lättillgängliga och småskaliga projekt 
som befinner sig så nära medborgarna som möjligt prioriteras i budgeten.

(xxix) Europaparlamentet insisterar med kraft på att kommissionens förslag om ”Ett Europa 
för medborgarna” bör antas enligt medbeslutandeförfarandet.

Allmänna iakttagelser

(xxx) Europaparlamentet understryker betydelsen av flexibilitet i de fleråriga utgifterna.
Parlamentet konstaterar att små rubriker, till exempel nuvarande rubrik 3b, gör det 
svårare att omfördela medel mellan programmen. Små rubriker och underrubriker 
bör därför undvikas i nästa fleråriga budgetram.

(xxxi) Europaparlamentet påminner om att investeringar från Europeiska socialfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden bör motsvara mer än 72 miljarder euro för 
allmän utbildning och yrkesutbildning samt 60 miljarder euro till forskning och 
innovation under perioden 2007–2013. Parlamentet anser att det finns möjligheter till 
finansiering av kulturåtgärder i flera av unionens program, exempelvis 
strukturfonderna och instrumenten för externa åtgärder. Parlamentet betonar därför 
vikten av att maximera samverkan och multiplikatoreffekterna mellan olika delar av 
budgeten, i synnerhet mellan strukturpolitik å ena sidan och allmän utbildning, 
yrkesutbildning samt ungdoms- och kulturpolitik å den andra.
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(xxxii) Europaparlamentet vill att rörlighet för vuxna i utbildning, däribland personer på 
arbetsmarknaden och vuxenstuderande, ska berättiga till stöd inom ramen för 
strukturfonderna och att deras tillgänglighet ska förbättras.

(xxxiii) Europaparlamentet rekommenderar att möjligheterna görs mer lättillgängliga för 
medborgare och intressenter i nästa förslag till flerårig budgetram. För detta ändamål 
är det viktigt att förenkla den administrativa och ekonomiska börda som EU-
programmen är förenade med.

(xxxiv) Europaparlamentet ser icke-statliga organisationer som viktiga aktörer för att målen i 
nästa fleråriga budgetram ska uppnås, och rekommenderar starkt att deras nyckelroll 
i den europeiska civila dialogen erkänns och att de får adekvat administrativt och 
finansiellt stöd, särskilt i kristider.

(xxxv) Europaparlamentet framhåller det europeiska grannskapsinstrumentets betydelse för 
att främja mobilitet och stödja det civila samhället i de länder som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken, och påminner om att det vid resursfördelningen är 
nödvändigt att bevara jämvikten mellan grannskapspolitikens sydliga och östliga 
dimension.

(xxxvi) Europaparlamentet påminner om att sociala medier och internet används allt mer av 
Europas befolkning som en källa för nyheter och kulturellt innehåll och som en 
möjlighet att knyta kontakter med politiker och beslutsfattare på ett interaktivt och 
samarbetsinriktat sätt. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att dra nytta av 
sociala medier och andra internetverktyg och att interagera mer aktivt med 
allmänheten, exempelvis via program som Sharing Europe. EU-institutionerna 
uppmanas även att göra mer information från den offentliga sektorn tillgänglig för 
återanvändning.

(xxxvii) Europaparlamentet rekommenderar starkt att ge kommunikation en egen rättslig 
grund och att samtidigt öka både åtagandena och betalningarna för insatser på 
kommunikationsområdet för att bättre etablera en dialog med medborgarna.
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