
AD\826730SV.doc PE442.916v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kultur och utbildning

2010/2001(BUD)

6.9.2010

YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning

till budgetutskottet

över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med 
rådets ändringar – alla avsnitt 
(2010/2001(BUD))

Föredragande: Morten Løkkegaard



PE442.916v02-00 2/5 AD\826730SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\826730SV.doc 3/5 PE442.916v02-00

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att de nedskärningar som rådet föreslår inom området utbildning 
och kultur är oacceptabla både av politiska och tekniska skäl. Parlamentet är särskilt 
bestört över nedskärningarna inom utbildningsprogrammen eftersom detta står i skarp 
kontrast till rådets tal om undervisningens betydelse i samband med EU 2020-strategin 
och de rörlighetsmål som fastställts inom ramen för Lissabonprocessen. Parlamentet lovar 
att återinföra de belopp som förekommer i kommissionens förslag till budget. 
Parlamentet anser att minskade anslag till kultur-, utbildnings-, idrotts- och 
ungdomspolitiska åtgärder ger fel signal till dem som utarbetar nationella budgetar i 
medlemsstaterna, eftersom det sänder ett budskap om att besparingar måste göras inom 
dessa områden, som är centrala för genomförandet av flaggskeppsinitiativen inom ramen 
för Europa 2020-strategin.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionens förslag till budget saknar ambitioner när 
det gäller att finansiera åtgärder i syfte att förverkliga huvudmålen i den EU 2020-strategi 
som har antagits av Europeiska rådet. Det är framför allt beklagansvärt att inga extra 
medel, utöver den ekonomiska planeringen, har avsatts inom områdena utbildning, 
yrkesutbildning och kultur, trots deras betydelse i EU 2020-strategin och de mycket höga 
genomförandenivåerna. Parlamentet begär därför att anslagen till programmet Livslångt 
lärande ska höjas för att EU ska kunna nå sina huvudmål.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ Unga på väg som ett politiskt 
initiativ. Parlamentet understryker dock att inga nya budgetposter bör införas eftersom 
genomförandet bör ske genom redan existerande program.

4. Europaparlamentet påpekar att budgetarna bör ökas avsevärt för programmen Erasmus, 
Leonardo da Vinci och Människor, för de europeiska studenternas, lärarnas och 
forskarnas rörlighet och för moderniseringen av universiteten inom EU. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att stödja och främja lärarutbyten och att hjälpa de högre 
lärosätena att åtgärda eventuella brister när det gäller värderingen av de kvalifikationer 
som förvärvats under studentutbyten, i synnerhet inom Erasmusprogrammet, eftersom 
sådana brister kan minska studenternas intresse för Erasmus. Parlamentet oroas också 
över de sociala ojämlikheter som konstateras beträffande tillträdet till programmen. 
Parlamentet föreslår en höjning av anslagen, vilken inte endast ska bestå i att man ökar 
antalet stipendier, så att fler personer ges tillträde till dem samt uppmanar kommissionen 
att förbättra sin kommunikationsstrategi gentemot institutioner inom utbildningsväsendet 
som arbetar med EU:s utbytesprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att anslå 
ytterligare medel till yrkesutbildning för ungdomar för att underlätta deras omorientering 
mot fungerande och mer livskraftiga områden inom näringslivet i dessa tider med 
ekonomisk kris.

5. Europaparlamentet konstaterar att tillräckliga ekonomiska medel måste anslås för att 
utveckla den nya behörigheten inom idrottsområdet, i enlighet med artikel 165 i 
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EUF-fördraget, vilket kräver att mer resurser än tidigare anslås för att stödja åtgärder 
inom detta område, exempelvis för att främja idrott och bistå föreningar, och för att få 
erfarenheter inför genomförandet av ett fullt utvecklat idrottsprogram från och med 2012. 
Parlamentet framhåller idrottens särskilda betydelse för framväxten av en europeisk 
identitet och unionsmedborgarskapets vidareutveckling. Parlamentet framhåller vidare 
idrottens starka samhällsintegrerande kraft. Ikraftträdandet av Lissabonfördraget ger 
ingen anledning att skära i 2011 års budget, utan unionen har snarare en skyldighet att 
fortsätta med den förberedande åtgärden med oförminskat engagemang så att man kan ro 
i land med de nya uppgifterna på detta område.

6. Europaparlamentet är mycket förvånat och upprört över rådets förslag att 
betalningsbemyndigandena för olika budgetposter avsevärt ska minskas, eftersom detta 
kommer förhindra att medel som redan har utlovats betalas ut i god tid, med resultatet att 
dessa nedskärningar kommer att leda till sena utbetalningar och ge upphov till ytterligare 
räntebetalningar och därmed högre kostnader 2012.

7. Europaparlamentet föreslår att Media Mundus-programmet flyttas från underrubrik 3b 
tillbaka till rubrik 4, där den förberedande åtgärden placerats, eftersom denna åtgärd har 
en stark internationell dimension, vilket gör den till en del av unionens politik för yttre 
åtgärder.

8. Europaparlamentet anser att utbildning och yrkesutbildning inom IKT är av avgörande 
betydelse för att EU ska kunna utveckla ny kompetens för nya jobb och dra full nytta av 
möjligheterna i ett samhälle som blir alltmer digitaliserat. Parlamentet föreslår därför att 
EU-programmen i större utsträckning ska bidra till utvecklingen av denna kompetens, 
samt till kompetens som kan kopplas till den gröna ekonomin och hållbar utveckling. 
Parlamentet rekommenderar att skyddet av personuppgifter ska ingå som en integrerad 
del i IKT-relaterade program.

9. Europaparlamentet oroas av den låga nivån på anslagen till kommunikation och de 
betydande minskningarna, i synnerhet när det gäller utbildningsseminarier för 
journalister. Parlamentet begär att anslagen ska höjas så att Europa direkt-kontoren kan 
koordineras bättre och så att öppnandet av nya europeiska offentliga platser underlättas.

10. Europaparlamentet anser att det är strategiskt viktigt att göra större ekonomiska 
åtaganden för att främja unionens kulturarv (både det materiella och det immateriella), 
bland annat i samverkan med unionens nyligen förvärvade behörighet inom turism.
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