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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, hvor vigtigt det er at fremme aktive EU-politikker inden for områderne almen 
og faglig uddannelse, medier, ungdom, kultur og aktivt borgerskab for at skabe en 
stærkere politisk identitet for Unionen og en tydelig merværdi for borgerne;

2. minder om, hvor vigtige disse politikker er for opfyldelsen af Lissabon-strategiens mål og 
de tilknyttede sociale, økonomiske og centrale politiske udfordringer i de kommende år; 
understreger, at de kommende finansielle overslag skal indeholde tilstrækkelige midler til 
at håndtere disse udfordringer;

3. understreger, at det er vigtigt at aftale udgiftslofter, der er i overensstemmelse med de 
prioriteringer og programstrukturer, der er fastlagt under fælles beslutningsprocedurer for 
programmerne vedrørende livslang læring, Media, ungdom og kultur, der allerede er 
langt fremskredne; fastholder, at disse fremskridt undermineres ved budgetnedskæringer, 
der udgør en alvorlig risiko for programmernes effektivitet, rolle, funktion og 
gennemførelse;

4. glæder sig over Kommissionens forslag om at øge EU-midlernes løftestangseffekt ved at 
forbedre synergien mellem virkningerne af EU-budgettet og Den Europæiske 
Investeringsbanks aktiviteter; understreger forbindelsen mellem almene og faglige 
uddannelsesprojekter og forskningsstøtten og behovet for at sikre, at synergien udvides til 
uddannelsesmæssige, kulturelle, audiovisuelle, institutionelle og geografisk integrerede 
systemer, der fremmer forsknings- og innovationsaktiviteter;

5. minder om de væsentlige forhøjelser, Parlamentet og Rådet vedtog for forskellige 
budgetposter på 2006-budgettet i tilknytning til almen og faglig uddannelse samt 
ungdom;

6. bemærker den øjeblikkelige udnyttelse og den meget høje gennemførelsesgrad for EU-
midler inden for områderne almen uddannelse, medier, ungdom, kultur (områder med 
reel valuta for pengene);

Udgiftsområde 1a

7. understreger, at udgifterne til livslang læring (under udgiftsområder 1a) ifølge Det 
Europæiske Råds forslag fra 15.-16. december 2005 først ville nå op på 2006-niveauet 
igen i 2009;

8. bemærker, at konsekvensen for Erasmus-programmet ville være en nedskæring i tilskud 
til mobilitet for studerende fra 170.000 i 2006 til 140.000 årligt i de kommende år, og tab 
af en række vigtige foranstaltninger som tilskud til ikke-undervisningsrelateret personale, 
lærermobilitet på lang sigt og særlig mobilitet for fælles masteruddannelser;

9. bemærker, at antallet af støttemodtagere under Leonardo-programmet vil blive nedskåret 
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fra 50.000 i 2006 til 36.000 årligt i de kommende år, og at antallet af støttemodtagende 
elever under Comenius-programmet, der er med i partnerskaber, vil falde fra 
målsætningen på 4 mio. til 2 mio.; understreger ligeledes, at en række foranstaltninger, 
der henvender sig til voksne uddannelsessøgende (Grundtvig) og støtter flersprogetheden, 
ophører;

Udgiftsområde 3b

10. minder om, at den delvise politiske aftale, der blev indgået med Rådet efter Parlamentets 
førstebehandling af forslaget i ungdomshandlingsprogrammet, viser, at institutionerne nu 
er ved at nå frem til en vigtig aftale, der sikrer programmet en effektiv struktur og en 
effektiv drift, idet de bevillingsrammer, Rådet har foreslået for udgiftsområde 3b, ville 
indebære en nedskæring i udvekslingen af unge og ungdomsprojekter med 22 %.

11. understreger, at det vigtige skridt i retning af en delvis politisk aftale med Rådet om 
forslaget til Media-program ikke bør undermineres ved en nedskæring af bevillinger til 
programmet; fastholder, at dette ville underminere programmets strategiske bidrag - via 
digitaliseringsprocessen - til en styrkelse af den audiovisuelle sektor og 
informationssamfundet, samt dets uhindrede funktion på et tidspunkt, hvor de positive 
virkninger bliver stadig tydeligere og anerkendt af aktørerne; understreger, at en 
nedskæring af bevillingerne generelt ville betyde færre investeringer i den europæiske 
audiovisuelle sektor, navnlig i de nye og kommende medlemsstater og i lande med en 
begrænset audiovisuel produktionskapacitet; minder om, at ni ud af ti europæiske film, 
der distribueres uden for deres produktionsland, har modtaget støtte fra Media-
programmet, og at det er en kendsgerning, at antallet af anmodninger om støtte fra Media 
er steget med 120 % inden for de seneste fem år;

12. understreger, at den delvise politiske aftale med Rådet efter Parlamentets 
førstebehandling af forslaget i Kultur 2007-programmet ganske vist er et passende 
udgangspunkt for en EU-politik, der skal kunne imødekomme behovet inden for 
forskellige sociale og økonomiske sektorer, der er centrale for den europæiske identitet, 
rigdom og diversitet, men at Rådets budgetforslag ville betyde en nedgang i antallet af 
projekter, der modtager støtte over Kultur 2007, fra 148 til 100;

13. understreger betydning af programmet Borgere for Europa, der ikke blot har til formål at 
fremme forskellige aktiviteter inden for civilsamfundet med inddragelse af borgerne, 
foreninger og lokale myndigheder, men også at støtte etableringen af mindesmærker for 
ofrene for totalitære styrer i det forrige århundrede, hvilket er et vigtigt bidrag til at holde 
mindet om de tragedier, der var udgangspunkt for den europæiske integration som et 
freds- og stabilitetsprojekt, i live; understreger, at Rådets forslag kunne reducere 
støtteniveauet til kun 800 af de planlagte 1.300 venskabsbyprojekter;

14. understreger, hvor vigtigt det er at fastlægge passende margener inden for udgiftsområde 
3b til fornyende foranstaltninger på en gennemskuelig måde.
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BEGRUNDELSE

Forhandlingerne om den fornyede interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin er i gang. Det 
burde give Europa-Parlamentet mulighed for at bekræfte sine beføjelser som en af 
budgetmyndighedens parter og som medlovgiver.

Kulturudvalget har allerede taget uforbeholdent stilling i en udtalelse1.

Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005 vedtog udgiftslofter, der konsekvent afviger 
fra den holdning, Europa-Parlamentet vedtog i sin beslutning2. Den fælles 
beslutningsprocedure om programmerne vedrørende Livslang Læring, Media, Aktive Unge, 
Kultur og Borgere for Europa er derfor i fare. 

Det er derfor af afgørende betydning at opfordre Rådet til at forklare borgerne følgerne af de 
valg inden for de budgetmæssige prioriteringer for de kommende år, der er blevet truffet.

1 PE 350.226 af 1.2.2005.
2 PE 368.274, B6-0049/2006.



PE 371.741v02-00 6/6 AD\606508DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Revideret forslag om fornyelse af den interinstitutionelle aftale om 
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren

Procedurenummer 2006/0036(ACI)
Korresponderende udvalg BUDG
Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet
CULT
27.10.2006

Udvidet samarbejde – dato for 
meddelelse på plenarmødet
Rådgivende ordfører

Dato for valg
Ruth Hieronymi
23.1.2006

Oprindelig rådgivende ordfører
Behandling i udvalg 23.2.2006
Dato for vedtagelse 21.3.2006
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:

26
1
0

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni 
Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Claire Gibault, 
Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila 
Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Hannu 
Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2
Bemærkninger (foreligger kun på ét 
sprog)

...


