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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse 
tähtsust nii sotsiaalse ühtekuuluvuse kui ka liidu majandusliku arengu jaoks; peab ülimalt 
kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanekus ei täidetud lubadusi suurendada nendele 
programmidele eraldatavat eelarvet, nimelt kolmekordistada programmi „Erasmus+“ 
eelarvet ning reageerida Euroopa Parlamendi ja kõigi sidusrühmade soovile programmi 
„Loov Euroopa“ eelarvet vähemalt kahekordistada; on seisukohal, et nõukogu seisukoht 
vähendada veelgi komisjoni kavandatud programmide eelarvet on vastuvõetamatu ja eriti 
vastutustundetu, arvestades COVID-19 kriisi dramaatilisi tagajärgi Euroopa kultuuri- ja 
loomevaldkonnas tegutsejatele; on seisukohal, et COVID-19 pandeemia põhjustatud 
majanduskriis ei tohiks sotsiaal-, haridus- ja kultuuriinvesteeringuid negatiivselt 
mõjutada;

2. tuletab meelde, et programm „Erasmus+“ on sümboolse tähendusega ja üks edukamaid 
liidu programme, millega investeeritakse strateegiliselt liidu tulevikku ja toetatakse kogu 
Euroopas haridus- ja koolitusvõimalusi ning noortevahetust ja sporti, eelkõige puuetega 
inimeste jaoks; see aitab suurendada Euroopa integratsiooni, sotsiaalset ühtekuuluvust 
ning Euroopasse kuulumise ja elukestvate piiriüleste võrgustike loomist; on seisukohal, 
et esmatähtsaks tuleks pidada kaasatuse edendamist ja osalejate arvu suurendamist 
järgmisel programmiperioodil; seetõttu on programm „Erasmus+“ oluline investeering 
liidu tulevikku; rõhutab asjaolu, mida Euroopa Parlament on juba maininud, et kui 
kasutada olevat eelarvet ei kolmekordistata, nii nagu Euroopa Parlament nõuab, ei saa 
uusi komisjoni algatusi arvesse võtta; tuletab meelde, et programmi „Erasmus+“ 
ebapiisav rahastamine seab ohtu selle suutlikkuse saavutada uusi eesmärke ning vastata 
kaasavamaks ja ökoloogilisemaks muutumisega seotud väljakutsetele;

3. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et nõukogu ettepanek programmi „Loov Euroopa“ 
kohta on väiksem kui komisjoni esialgne ettepanek ega vasta kaugeltki parlamendi ning 
kultuuri- ja loomesektorite ootustele; tuletab meelde, et programmi eelarve 
kahekordistamine võrreldes 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga on 
vajalik selleks, et anda kultuuri- ja loomesektorile sihipärast toetust ning rahastada 
täielikult programmi eesmärke ja uusi prioriteete, kuna kõnealused sektorid vajavad 
asjakohaseid investeeringuid töökohtade loomise edendamiseks ja rahastamist riiklike 
kavade täiendamiseks, viies samal ajal ellu rohepööret; tuletab meelde, et kultuuri- ja 
loomesektor on COVID-19 pandeemia üks rängemaid ohvreid, ning nõuab piisavaid 
vastuseid ja rahastamist, et vähendada märkimisväärset kahju, mida see sektor 
esinemiskohtade ettenägematust sulgemisest pandeemia ajal kandis;

4. tuletab meelde, et Euroopa solidaarsuskorpuse programmi rahastamise vähendamine 
võrreldes komisjoni ettepanekuga mõjutab seda, kui palju võimalusi programmi raames 
pakkuda saab; on seisukohal, et just sotsiaalse ja majandusliku ebakindluse ajal on vaja 
anda noortele võimalus osaleda ühiskonnas, areneda isiklikul tasandil ja saada 
töökogemust; nõuab seetõttu, et programmile eraldataks piisavad rahalised vahendid;
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5. tunneb muret, et varasema programmi „Kodanike Euroopa“ lisamise tõttu uude õiguste 
ja väärtuste programmi, mille rahastamist on samuti nõukogu ettepaneku alusel kärbitud, 
võidakse kodanike kaasamise ja osalemise tegevussuunaks ette nähtud eelarvet oluliselt 
vähendada; nõuab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames eraldataks 
kodanike kaasamise ja osalemise tegevussuunale vähemalt 500 miljonit eurot; 

6. märgib, et alates 2010. aastast on komisjoni ja Euronewsi suhteid reguleerinud 
järjestikused partnerluse raamlepingud, mida rakendatakse iga-aastaste 
tegevusprogrammide kaudu; rõhutab, et praegune partnerluse raamleping sõlmiti 2017. 
aastal neljaks aastaks ning et 2016. aastal tehtud sõltumatu tulemusauditi kohaselt 
kajastab Euronews ELi asju kvaliteetselt ja sõltumatult1; kutsub komisjoni üles avaldama 
tema käsutuses olevaid uuemaid dokumente, et tagada täielik läbipaistvus; peab Euroopa 
Kontrollikoja hiljutist kiiret juhtumite läbivaatamist silmas pidades oluliseks uurida 
võimalusi, kuidas multimeediameetmete eelarverida tõhususe ja vastutuse seisukohast 
veelgi parandada;

7. kutsub komisjoni üles suurendama läbipaistvust rahaliste vahendite eraldamisel 
programmide „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse 
toetusprogrammide eri komponentidest ja allprogrammidest, luues selleks uusi 
eelarveridu; kordab ka oma palvet komisjonile suurendada läbipaistvust 
multimeediategevusele eraldatud eelarve kasutamisel nii, et eelkõige luuakse meetmetega 
seoses uued eelarveread;

8. kordab oma palvet komisjonile parandada välissuhtlust ja teavitustegevust; peab sellega 
seoses vajalikuks multimeediameetmete eelarverealt toetatavate tegevuste suuremat 
mitmekesistamist ning koostööd uute või erinevate koostööpartneritega, et anda 
kodanikele liidu asjade kohta sõltumatut ja ulatuslikku teavet; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks, et komisjon ei ole ikka veel vastanud parlamendi nõudmisele vaadata 
põhjalikult läbi multimeediameetmete eelarverida, eelkõige seoses Euronewsi 
raamlepinguga;

9. rõhutab, et Euroopa mitmekesine kultuurimaastik on COVID-19 pandeemia 
ohjeldamiseks võetud meetmete tõttu oluliselt kannatanud ning et ilma avaliku sektori 
investeeringute ja abita on ohus paljude kultuuri- ja loomesektori ettevõtete ja 
organisatsioonide olemasolu; rõhutab, et COVID-19 pandeemia on toonud esile palju 
puudusi meie haridussüsteemis ning nende süsteemide parandamiseks on vaja 
kooskõlastatud investeerimiskava; kutsub seetõttu komisjoni üles pöörama Euroopa 
majanduse taastekava raames erilist tähelepanu nii kultuuri- ja loomesektorile kui ka 
haridussektorile.

1 „Performance Audit of Actions Funded in Euronews - final report“ (Euronewsis rahastatud meetmete 
tulemuslikkuse audit – lõpparuanne), Moore Stephens, 28. juuni 2016, lk 8.
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