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ETTEPANEKUD

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

1. nõuab ulatuslikumat lihtsustamist, suuremat haldustõhusust ja piisavaid vahendeid, et 
tagada optimaalne projektide valiku ja järelevalve protsess, koostoime loomine ja 
maksete kitsaskohtade vältimine; nõuab kindlalt programmide „Erasmus+“, „Loov 
Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpus ning kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja 
väärtuste programmi ning programmi „Euroopa horisont“ raames kultuuri, loovuse ja 
kaasava ühiskonna teemavaldkonna eelarve suurendamist uute rahaliste vahendite ja 
suurema eelarvepaindlikkusega; kutsub komisjoni üles jagama Euroopa Parlamendiga, 
sealhulgas kultuuri- ja hariduskomisjoniga, korrapäraselt ajakohastatud näitajaid ja 
statistikat nende programmide vahendite kasutamise kohta;

Üldised prioriteedid programmide kaupa

Programm „Loov Euroopa“

2. nõuab, et märkimisväärselt suurendataks Euroopa Liidu ainsa otseselt kultuuri- ja 
loomesektorile ning -majandusele, sealhulgas meediasektorile suunatud 
toetusprogrammi, st programmi „Loov Euroopa“ kõiki eelarvesuundi, et kaitsta kunsti- 
ja meediavabadust, tagada jätkuv taastumine pandeemia tagajärgedest, leevendada 
kõrgete energiahindade, inflatsiooni ja ostuvõime vähenemise mõju ning toetada 
kultuuri- ja loomesektorit ning -majandust, arvestades nende majanduslikku tähtsust ja 
osa demokraatia tugevdamisel, kultuurilise mitmekesisuse esindamisel, ühiskonna 
heaolu suurendamisel ja desinformatsiooni vastu võitlemisel;

Erasmus+

3. tuletab meelde, kui väärtuslik on programmi „Erasmus+“ raames võimaldatav liikuvus; 
rõhutab, et liidu eelarvest tuleks programmile „Erasmus+“ 2024. aastal antavaid rahalisi 
vahendeid märkimisväärselt suurendada, võttes arvesse kriisi mõju selle rakendamisele, 
ja anda programmile uusi rahalisi vahendeid, et haridus- ja koolitussüsteemid suudaksid 
uute ülesannetega toime tulla ning et õppijad, õpetajad, koolid, noorteorganisatsioonid 
ja valitsusvälised organisatsioonid saaksid kasu piisavatest vahenditest, mis võimaldab 
märkimisväärselt suurendada osalemismäära, keskendudes mitmekesisusele ja 
kaasatusele;

Euroopa solidaarsuskorpus

4. nõuab, et Euroopa solidaarsuskorpus keskenduks Euroopa noorteaasta jooksul tõstatatud 
küsimustele, nagu kodanikuaktiivsus, digi- ja rohepööre ning vaimne tervis; tuletab 
meelde Euroopa solidaarsuskorpuse programmi tähtsust, arvestades selle noortele 
pakutavaid võimalusi ja Euroopa väärtuste edendamist; rõhutab vajadust suurendada 
selle programmi rahastamist, mille puhul on noorte taotlusi märkimisväärselt rohkem 
kui on kohti, kuna eelarve suurendamisest kindla summa võrra ei piisaks inflatsiooni 
mõju leevendamiseks ning see piiraks osalevate organisatsioonide suutlikkust järgida 
programmi rangeid nõudeid ja kaasamismeetmeid; 
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Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

5. nõuab sõpruslinnade ja linnade võrgustike eelarve suurendamist kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmis, et suurendada selliste projektide 
arvu, millega edendatakse demokraatlikku vastupanuvõimet, vastastikust mõistmist ja 
teadlikkust Euroopa väärtustest;

Eriprioriteedid programmide kaupa

Programm „Loov Euroopa“

6. peab kahetsusväärseks asjaolu, et programmi „Loov Euroopa“ sektoriülese 
tegevussuuna 2023. aasta eelarve suurenes vaid veidi; rõhutab vajadust suurendada 
märkimisväärselt sektoriülese tegevussuuna eelarvet desinformatsiooni vastu 
võitlemiseks kvaliteetse ajakirjanduse, meedia sõltumatuse, majandusliku kestlikkuse ja 
pluralismi toetamise kaudu, pidades silmas ka Euroopa meediavabaduse määruse1 
kavandatavat rakendamist;

7. kordab oma nõudmist luua alaline ELi toimetus- ja uudistemeedia fond, et toetada 
sõltumatut meediakajastust, kaitsta Euroopa ajakirjanike ja ajakirjanduse sõltumatust, 
tagada ajakirjandusvabadus ning toetada ajakirjanikke ja kodanikuühiskonna liikmeid, 
kes seisavad vastamisi selliste survemeetmetega nagu üldsuse osalemise vastased 
strateegilised hagid;

8. rõhutab vajadust pikaajaliselt stabiilsete võrgustike ja eelarverealt 
„Multimeediameetmed“ toetatavate avatud projektikonkursside järele, et tagada püsivalt 
kvaliteetne ajakirjandus; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma toetuse 
laiendamist laienemisprotsessis osalevate, Euroopa naabruspoliitika ja kandidaatriikide 
ajakirjandusele, nagu on soovitanud Euroopa Parlament;

9. kordab oma nõudmist tagada tulevikus Euronet Plusi raadiovõrgu kindel rahastamine, et 
see saaks kindlalt koostada oma plaane tulevasteks aastateks;

10. märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine võiks aidata kaasa kultuuri- ja 
loomesektori ning -majanduse taastumisele, sealhulgas nende digiüleminekule, 
kestlikule ümberkujundamisele ning pikaajalistele investeeringutele, et suurendada 
kultuuripärandi kliimamuutustele vastupanu võimet;

11. kutsub komisjoni üles tagama läbipaistvust seoses sellega, mida ta peab taaste- ja 
vastupidavusrahastu raames liikmesriikide kultuuriinvesteeringuteks, uurima võimalust 
suunata selle kasutamata või kokkuhoitud vahendid ümber kultuuri, hariduse, noorte, 
spordi ja meedia valdkonnale ning kaaluma Euroopa rahastamiskava loomist, et 
edendada ja suunata kultuurivaldkonda investeerivaid avaliku ja erasektori partnerlusi;

12. nõuab jätkuvaid meetmeid Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tagajärgede 
leevendamiseks, arvestades vajadust toetada loomeinimesi, sportlasi, ajakirjanikke, 
kultuuritöötajaid ja sarnastel kutsealadel töötavaid inimesi ning taastada Ukraina 

1 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse siseturul meediateenuste ühine 
raamistik (Euroopa meediavabaduse määrus) ja muudetakse direktiivi 2010/13/EL (COM(2022)0457).
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kultuuri- ja loomesektor ja -institutsioonid;

13. nõuab programmi „Loov Euroopa“ raames videomänguprojektide lisarahastamist, et 
aidata kaasa Euroopa mängusektori ja -tööstuse kasvule ning näidata Euroopat 
rikastavat keelelist, kultuurilist ja demograafilist mitmekesisust; nõuab teadlikkuse 
suurendamise ja muid meetmeid oskuste arendamiseks digivaldkonnas, milles e-spordil 
ja videomängudel on oluline koht, et julgustada noori, eelkõige alaesindatud rühmadest 
pärit noori, nendes valdkondades osalema;

14. rõhutab, et rahastamise suurendamisega on ammu hiljaks jäädud, kuna Melina Mercouri 
auhind2 on ainus Euroopa kultuuripealinnadele antav ELi otserahastus ja selle summa 
on olnud aastaid sama väike; rõhutab, et Euroopa kultuuripealinnad annavad Euroopa 
ühiskonnale märkimisväärset lisaväärtust;

Erasmus+

15. nõuab rahastamise suurendamist, et tagada stabiilsus sellistele algatustele nagu Euroopa 
ülikoolide algatus ja „Erasmus+“ Teacher Academy ning toetada Jean Monnet’ 
meetmeid, nagu koolides ELi käsitleva õppe algatus, mis keskenduvad koolidele ning 
kutsehariduse ja -õppe asutustele, sealhulgas kunstiõpet ja -haridust andvatele 
asutustele;

16. rõhutab eelkõige programmi „Erasmus+“ tähtsust Euroopa vankumatus toetuses 
Ukraina rahvale Venemaa agressioonisõja ajal Ukrainas; tuletab meelde, et programmi 
„Erasmus+“ eelarvet tuleb veelgi suurendada, arvestades jätkuvat vajadust toetada 
Ukraina õpetajaid ja üliõpilasi;

17. rõhutab kehalise aktiivsuse kasulikkust kõigi, sealhulgas noorte eurooplaste tervisele; 
märgib, et spordi valdkond peab praegustes oludes tulema toime samasuguste 
raskustega nagu teised valdkonnad; nõuab programmi „Erasmus+“ spordiprojektide 
rahastamise suurendamist;

18. nõuab Euroopa haridusruumile 2024. aastal sihtotstarbeliste rahaliste vahendite 
eraldamist ja pikaajalist rahastamist tulevikus, et tagada selle arendamise, juhtimise ja 
rakendamise järjepidevus, eesmärgiga aidata liikmesriikidel täita riiklikke kohustusi 
seoses ebasoodsas olukorras olevates, äärepoolsetes ja maapiirkondades asuvate 
kogukondade ja haridusasutuste vajadustega ning tagada võrdne juurdepääs kõigile 
haridustasanditele ja digiõppele, sealhulgas eakate digioskuste arendamisel; kutsub 
komisjoni üles kaitsma akadeemilist vabadust kogu Euroopas, kohaldades määruse 
(EL) 2021/8173 põhjendust 64;

Muud asjaolud

19. rõhutab, et liikuvusmeetmete ühikuhindade tõus ei tohiks vähendada programmi 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsus nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede 
„Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020–2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ 
(ELT L 132, 3.5.2014, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrus (EL) nr 2021/817, millega luuakse liidu haridus- ja 
koolitus-, noorte- ning spordiprogramm „Erasmus+“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 
(ELT L 189, 28.5.2021, lk 1).
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„Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi üksikkasutajatele kättesaadavaid 
eelarvevahendeid, kuna see heidutaks osalejaid ja tooks kaasa eesmärkide, näiteks 
kaasamiseesmärkide täitmata jätmise ja ootustele mittevastamise; rõhutab, et kaaluda 
tuleb kõigi programmide liikuvuskavade läbivaatamist praegust olukorda arvestades, et 
kajastada eelkõige ebasoodsas olukorras olevate ja haavatavate rühmade vajadusi;

20. tuletab meelde, et programmides „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa 
solidaarsuskorpus ning kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmis on 
sätestatud olulise kahju ärahoidmise põhimõte; rõhutab seetõttu tungivat vajadust tagada 
selle põhimõtte järgimine programmide kõigis meetmetes ning võtta viivitamata 
vajalikke parandusmeetmeid;

21. tuletab meelde, kui oluline on soolise aspekti arvestamine, et saavutada selliste 
programmide nagu „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpus ning 
kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi parim mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele; rõhutab sellega seoses vajadust sooliselt eristatud andmete 
süstemaatilise kogumise ja analüüsimise järele;

22. nõuab tungivalt, et komisjon toetaks rohkem Euroopa koolide süsteemi rahastamist, et 
tegeleda selle praeguste probleemidega, võimaldada seeläbi saavutada heal tasemel 
õpetamine ja suurendada parimate tavade vahetamist riikide haridussüsteemidega;

23. teeb ettepaneku siduda 2024. aastal Euroopa noorteaasta tulemused Euroopa 
oskusteaasta tulemustega ja määrata asjakohastes programmides kindlaks piisavad 
rahalised vahendid järgnevatel aastatel järelmeetmete võtmiseks; rõhutab, et 
programmide „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpus vahendeid ei 
tohiks ümber suunata Euroopa oskusteaasta rahastamiseks; kordab oma nõudmist, et 
komisjon hindaks Euroopa noorteaastat ja esitaks Euroopa Parlamendile selle kohta 
aruande võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 2023. aasta keskpaigaks;

24. nõuab, et algatusele „Uus Euroopa Bauhaus“ eraldataks 2024. aasta eelarvest piisavalt 
rahalisi vahendeid, et valmistuda alates 2025. aastast rakendatava sihtotstarbelise 
eelarve loomiseks; rõhutab vajadust eraldada uusi rahalisi vahendeid, ilma et see 
mõjutaks programmi „Loov Euroopa“ eelarvet, kuna olemasolevate vahendite pelk 
ümberpaigutamine ei ole algatuse eesmärkide saavutamiseks piisav; tuletab meelde 
algatuse tähtsust Euroopa rohelise kokkuleppe edu ja õiglase ülemineku tagamisel ning 
euroopaliku eluviisi säilitamisel;

25. rõhutab katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete tähtsust; rõhutab vajadust tagada 
kultuuri- ja hariduskomisjoni esitatud ettepanekute piisav rahastamine; toob esile nende 
potentsiaali toetada muude kasutegurite hulgas digioskusi.
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