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Kære formand

I forbindelse med ovennævnte procedure har Kultur- og Uddannelsesudvalget fået til opgave 
at afgive en udtalelse til Deres udvalg. 

På vegne af CULT-udvalget og i tæt samarbejde med Romeo Franz, CULT-ordfører om 2021-
budgettet, vil jeg gerne forelægge Dem følgende forslag vedrørende 2021-budgettet. Forslagene 
bør betragtes som CULT-udvalgets bidrag til "Retningslinjer for 2021-budgettet", som 
Budgetudvalget forbereder. 

Med venlig hilsen

Sabine Verheyen
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FORSLAG

1. bekræfter endnu engang vigtigheden af programmer på områderne ungdom, 
medborgerskab, uddannelse og kultur og nødvendigheden af, at der stilles tilstrækkelig 
finansiering til rådighed med henblik på at opfylde borgernes forventninger og de 
ambitiøse mål, der er fastsat for disse programmer; mener, at en behørigt øget 
finansiering er af afgørende betydning for Europas fremtid og vil give flere deltagere, 
navnlig personer med færre muligheder, mulighed for at nyde godt af fordelene ved 
programmerne; mener, at kulturelle, uddannelsesmæssige og kreative programmer har 
kapacitet til både at styrke de sociale mål med særlig fokus på inklusion og geografisk 
balance, og at de kan bidrage til Unionens mål om at tackle globale udfordringer såsom 
bl.a. klimaændringer og digitalisering; insisterer på, at 2021-budgettet øges væsentligt i 
forhold til 2020-budgettet og efterfølges af en lineær og gradvis vækst i de årlige 
tildelinger med henblik på at udvide adgangen fra år ét og undgå uforholdsmæssigt store 
forhøjelser og absorptionsproblemer i de sidste år af den flerårige finansielle ramme 
(FFR) for 2021-2027; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge en 
nødplan for at sikre den fortsatte finansiering af alle Unionens finansieringsprogrammer 
fra begyndelsen af 2021, i tilfælde af at det ikke er muligt at afslutte FFR-
forhandlingerne inden udgangen af 2020; gentager, at der skal lægges stor vægt på de 
samfundsmæssige udfordringer, som klimaændringerne afstedkommer, og at budgettet 
for Erasmus+, det europæiske solidaritetskorps og programmet Et Kreativt Europa skal 
svare til de politiske ambitioner med programmerne og fremme bæredygtig udvikling 
og den grønne omstilling;  understreger, at uddannelses- og kulturområdet udgør 
nøgleområder for udformning og fremme af ligestilling mellem kønnene, og opfordrer 
derfor til, at principperne om integration af kønsaspektet og kønsbudgettering medtages 
i alle programmer og i forbindelse med håndteringen af samfundsmæssige udfordringer;

2. minder om, at Erasmus+ er det førende program til fremme af læringsmobilitet blandt 
mennesker i alle aldre og inden for alle sociale grupper, og at antallet af ansøgninger 
langt overstiger de disponible midler; understreger, at Erasmus+-programmet er den 
europæiske succeshistorie, der samler folk, udvikler samarbejdsevner og 
arbejdsfærdigheder, fremmer interkulturel læring og støtter en ægte europæisk følelse af 
at høre til; gentager derfor, at det er nødvendigt, at 2021-budgettet er på linje med 
kravet om at tredoble Erasmus+-budgettet under FFR for 2021-2027; understreger, at 
nye initiativer på områderne medborgerskab, ungdom, uddannelse og kultur, såsom 
initiativet "Europauniversiteter" i det nye Erasmusprogram, kan bidrage til debatterne 
om Europas fremtid og have en reel indvirkning på borgernes liv samt på deres 
opfattelse af EU; understreger imidlertid, at Parlamentets støtte til nye initiativer 
afhænger af de endelige budgetbeløb til programmerne; gentager i den forbindelse, at 
nye initiativer kræver nye midler,

3. fremhæver værdien af den støtte, som programmet Et Kreativt Europa yder til Unionens 
audiovisuelle, kreative og kulturelle industrier og sektorer; minder om, at programmet 
var væsentligt underfinansieret, hvilket blev afspejlet i de vedvarende lave 
finansieringssatser for projekter under det nuværende program, navnlig inden for 
Kultur-programområdet; fastholder, at det er nødvendigt at forhøje finansieringen for at 
opfylde programmets mål og borgernes forventninger; minder derfor om, at det er 
absolut nødvendigt, at 2021-budgettet er i overensstemmelse med behovet for at 
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fordoble finansieringen til programmet Et kreativt Europa under FFR for 2021-2027; 
opfordrer Kommissionen til at forbedre sin eksterne kommunikationsstrategi og dermed 
borgernes adgang til information om Unionens aktiviteter;  gentager, at det er 
nødvendigt, at Kommissionen overvejer nye måder, hvorpå og med hvilke midler 
kommunikationen om EU-anliggender kan forbedres; opfordrer derfor Kommissionen 
til yderligere at diversificere de informationsværktøjer, som i øjeblikket anvendes og 
fremmes inden for rammerne af "multimedieaktiviteter";

4. mener, at det europæiske solidaritetskorps er et grundlæggende redskab til at fremme 
aktivt medborgerskab i hele Unionen og til at styrke unionsborgerskabet; insisterer på, 
at 2021-budgettet for det europæiske solidaritetskorps skal være i overensstemmelse 
med de mange forventninger, som det har skabt blandt unge i hele Europa, navnlig 
inden for den del af programmet, der omfatter frivilligt arbejde;  opfordrer til, at der 
afsættes tilstrækkelige midler til at dække den store efterspørgsel efter praktikophold 
med henblik på frivilligt arbejde;

5. understreger de vellykkede resultater af programmet Europa for Borgerne og dets 
betydning med hensyn til at styrke følelsen af at høre til Unionen og fremme borgernes 
demokratiske og civile deltagelse samt deres engagement i Unionens tiltag; gentager, at 
det er nødvendigt at tilvejebringe den helt afgørende øgede finansiering til 
delprogrammet "borgerengagement og -deltagelse" inden for rammerne af det nye 
"program for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier", og minder om, at 
finansieringen hertil skal svare til 27,26 % af programmets samlede budget;

6. er bekymret over situationen som følge af krisen i forbindelse med covid-19-
pandemien; opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 
støtte modtagere af EU's programmer inden for kultur og uddannelse; understreger 
behovet for at yde yderligere støtte til den kreative sektor, som er hårdt ramt af krisen;  
opfordrer Kommissionen til at udvikle en koordineret tilgang på tværs af 
medlemsstaterne, således at der foretages tilstrækkelige investeringer inden for 
områderne kultur, uddannelse, ungdom og medborgerskab efter krisen i forbindelse med 
covid-19-pandemien, med henblik på at undgå en situation, som svarer til 
eftervirkningerne af den finansielle og økonomiske krise i 2009, hvor de offentlige 
udgifter inden for disse områder faldt betydeligt i Unionen.


