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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että neuvoston ehdottamat koulutus- ja kulttuurialan leikkaukset ovat sekä 
poliittisista että teknisistä syistä kestämättömiä; on tyrmistynyt etenkin leikkauksista, 
joita neuvosto ehdottaa koulutusohjelmiin, koska asia on täysin ristiriidassa neuvoston 
omien julkilausumien kanssa, joissa korostetaan koulutuksen merkitystä Eurooppa 2020 -
strategian ja Lissabonin strategiaan kuuluvien liikkuvuustavoitteiden kanssa; kehottaa 
palauttamaan komission talousarvioesitykseen sisältyneet määrät; katsoo, että kulttuuri-, 
koulutus-, urheilu- ja nuorisopolitiikan määrärahojen vähentäminen on huono esimerkki 
jäsenvaltioissa kansallisia budjetteja laativille, koska sen perusteella syntyy käsitys, että 
on saatava aikaan säästöjä näillä aloilla, jotka ovat erittäin tärkeitä Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahankkeiden toteuttamiseksi;

2. pitää valitettavana, että komission talousarvioesityksestä puuttuu kunnianhimoa, mitä 
tulee sellaisten toimenpiteiden rahoittamiseen, joilla saavutettaisiin Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteet; pitää valitettavana erityisesti sitä, 
että ohjelmasuunnitelman ylittävää lisärahoitusta ei ole myönnetty yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen ja kulttuurin alalle, vaikka ne ovat tärkeitä Eurooppa 2020 -
strategian kannalta ja niillä on erittäin korkea toteutumisaste; kehottaa siksi lisäämään 
elinikäistä oppimista koskevan ohjelman määrärahoja, jotta autettaisiin unionia 
saavuttamaan yleistavoitteensa;

3. pitää myönteisenä komission "Nuoret liikkeellä" -hanketta poliittisena aloitteena; 
korostaa kuitenkin, että ei ole syytä luoda uutta budjettikohtaa, koska aloite olisi 
toteutettava olemassa olevien ohjelmien puitteissa;

4. korostaa, että Euroopan opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuuden 
edistämiseen sekä Euroopan yliopistojen nykyaikaistamiseen tarkoitettujen Erasmus-, 
Leonardo da Vinci - ja Ihmiset -ohjelmien budjettia olisi lisättävä huomattavasti; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään opettajavaihtoa ja auttamaan korkeakouluja 
korjaamaan puutteet opiskelijavaihdon, erityisesti Erasmus-ohjelman kautta saatujen, 
pätevyyksien tunnustamisessa, koska tällaiset puutteet voivat vähentää kiinnostusta 
opiskelijoiden keskuudessa; pitää lisäksi valitettavana, että sosiaalisen eriarvoisuuden on 
havaittu vaikuttavan mahdollisuuksiin osallistua näihin ohjelmiin; suosittaa lisäämään 
ohjelmien rahoitusta, ei pelkästään apurahojen lukumäärää, jotta ne olisivat entistä 
useampien ihmisten saatavilla, ja kehottaa komissiota tehostamaan tiedotusta 
oppilaitoksille, jotka osallistuvat eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin; kehottaa komissiota 
lisäämään nuorten ammatillisen koulutuksen rahoitusta, jotta nuorten olisi helpompi 
suuntautua talouselämän aloille, jotka ovat toimivia ja kestäviä näinä talouskriisin 
aikoina;

5. korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan mukainen 
uusi toimivalta urheilun alalla edellyttää riittävää rahoitusta, ja näin ollen on varattava 
aikaisempaa enemmän resursseja tämän alan toimien tukemiseen, kuten urheilun 



PE442.916v02-00 4/5 AD\826730FI.doc

FI

edistämiseen ja urheiluseurojen tukemiseen sekä kokemusten hankkimiseen, jotta voidaan 
toteuttaa täysipainoinen urheiluohjelma vuodesta 2012 lähtien; korostaa urheilun suurta 
merkitystä eurooppalaisen identiteetin luomisessa ja unionin kansalaisuuden käsitteen 
vahvistamisessa; korostaa myös urheilun suurta merkitystä yhteiskuntaan integroivana 
voimana; katsoo, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ei anna perusteluja vuoden 
2011 talousarviomäärärahojen leikkaamiselle, vaan unionilla on pikemminkin 
velvollisuus jatkaa valmistelutoimen toteuttamista entisessä mittakaavassa, jotta kyetään 
hoitamaan urheilun alan uudet tehtävät;

6. on erittäin yllättynyt ja huolestunut neuvoston ehdotuksista leikata tuntuvasti monen 
budjettikohdan maksumäärärahoja, sillä leikkausten seurauksena tehtyjä 
maksusitoumuksia ei voitaisi maksaa oikea-aikaisesti ja näin ollen leikkaukset johtaisivat 
maksujen viivästymiseen ja viivästyskorkoihin, mistä aiheutuisi lisäkustannuksia vuonna 
2012;

7. pyytää siirtämään Media Mundus -ohjelman alaotsakkeesta 3 b takaisin otsakkeeseen 4, 
jossa valmistelutoimi sijaitsi, koska tällä toiminnalla on vahva kansainvälinen ulottuvuus, 
joka tekee siitä unionin ulkopolitiikan osatekijän;

8. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan koulutus on elintärkeää, jotta varmistetaan, että 
Euroopassa kehitetään uusia taitoja uusia työpaikkoja varten ja hyödynnetään entistä 
enemmän digitalisoituneen yhteiskunnan koko potentiaalia; ehdottaa sen vuoksi, että 
EU:n ohjelmilla tuetaan entistä enemmän näiden taitojen sekä vihreään talouteen ja 
kestävään kehitykseen liittyvien taitojen kehittämistä; suosittaa sisällyttämään 
henkilötietojen suojaamisen tieto- ja viestintätekniikan alan ohjelmiin;

9. on huolestunut viestintämäärärahojen alhaisesta tasosta ja huomattavista vähennyksistä, 
jotka koskevat erityisesti toimittajien koulutusseminaareja; kehottaa lisäämään 
määrärahoja, jotta voidaan tehostaa Europe Direct -tiedotuskeskusten koordinointia ja 
helpottaa uusien eurooppalaisten julkisten tilojen avaamista;

10. pitää strategisesti tärkeänä lisätä unionin kulttuuriperinnön (sekä konkreettisen että 
aineettoman) edistämiselle myönnettävää taloudellista tukea, mukaan lukien 
yhteisvaikutus unionin uuden toimivalta-alan eli matkailun kanssa.
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