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aasta eelarve) raportööri Romeo Franziga 2021. aasta eelarve kohta järgmised ettepanekud. 
Nimetatud ettepanekuid tuleks käsitada kultuurikomisjoni kaastööna eelarvekomisjoni 
koostatavatesse 2021. aasta eelarvemenetluse suunistesse. 
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ET

ETTEPANEKUD

1. Kinnitab veel kord noorte, kodakondsuse, hariduse ja kultuuri valdkonna programmide 
olulisust ja seda, et tuleb leida vajalikud rahalised vahendid kodanike ootuste ja nendele 
programmidele seatud ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks; usub, et Euroopa 
tuleviku nimel on väga vaja rahastamist asjakohaselt suurendada, kuna see võimaldaks 
programmi eelistest osa saada rohkematel osalistel, eriti neil, kellel on väiksemad 
võimalused; on seisukohal, et kultuuri-, haridus- ja loomeprogrammide abil on võimalik 
tugevdada nii nende sotsiaalseid eesmärke (pöörates erilist tähelepanu kaasamisele ja 
geograafilisele tasakaalule) kui ka panustada liidu eesmärgi – tegelda muu hulgas 
selliste ülemaailmsete proovikividega nagu kliimamuutus ja digiüleminek – täitmisse; 
nõuab, et 2021. aasta eelarve oleks märkimisväärselt suurem kui 2020. aasta eelarve, 
millele järgneks iga-aastaste eraldiste lineaarne ja järkjärguline kasv, et laiendada 
juurdepääsu alates esimesest aastast ning hoida ära ebaproportsionaalne kasv ja 
kasutuselevõtuprobleemid 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku viimastel 
aastatel; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks hädaolukorrakava, et tagada kõigi liidu 
rahastamisprogrammide jätkuv rahastamine alates 2021. aasta algusest juhul, kui 
mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi ei õnnestu 2020. aasta lõpuks lõpule viia; 
tuletab meelde, et kliimamuutustest tingitud ühiskondlikele väljakutsetele tuleb suurt 
tähelepanu pöörata ning programmile „Erasmus+“, Euroopa solidaarsuskorpusele ja 
programmile „Loov Euroopa“ eraldatud eelarve peab olema kooskõlas nende 
programmide poliitiliste ambitsioonidega ning soodustama kestlikku arengut ja 
keskkonnalast üleminekut; toonitab, et haridus ja kultuur on kesksed soolist 
võrdõiguslikkust kujundavad ja edendavad valdkonnad, ja nõuab seetõttu soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja soo aspekti arvestava eelarvestamise põhimõtete 
kaasamist kõigisse programmidesse ja ühiskondlike väljakutsete lahendamisse;

2. tuletab meelde asjaolu, et programm „Erasmus+“ on juhtiv programm õppega seotud 
liikuvuse edendamiseks igas vanuses ja kõigisse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvate 
inimeste seas, kusjuures taotluste arv ületab kaugelt olemasolevaid rahalisi vahendeid; 
toonitab, et programm „Erasmus+“ on Euroopa edulugu, sest see toob inimesed kokku, 
arendab suhtlus- ja tööoskusi, edendab kultuuridevahelist õpet ja toetab tõelist 
Euroopasse kuulumise tunnet; kordab seetõttu, et 2021. aasta eelarve peab olema 
kooskõlas nõudega kolmekordistada programmi „Erasmus+“ eelarvet mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) raames; toonitab, et kodakondsuse, noorte, hariduse ja 
kultuuri valdkonna uued algatused, nt Euroopa ülikoolide algatus ja uus Erasmuse 
programm, võivad aidata kaasa Euroopa tulevikku puudutavatele aruteludele ja 
avaldada tegelikku mõju kodanike elule ning mõjutada ka seda, millisena nad liitu 
tajuvad; toonitab siiski, et parlamendipoolne toetus uutele algatustele sõltub sellest, 
milliseks kujunevad programmide eelarvete lõplikud summad; tuletab sellega seoses 
meelde, et uuteks algatusteks on vaja uusi rahalisi vahendeid;

3. rõhutab programmi „Loov Euroopa“ väärtust liidu audiovisuaal-, loome-, ja 
kultuurisektorite toetamisel; tuletab meede asjaolu, et see programm oli väga 
alarahastatud, mis kajastus käimasoleva programmi jätkuvalt halbades rahastamise 
edukuse määrades, eriti kultuuri tegevussuunas; toonitab, et rahastamist tuleb oluliselt 
suurendada, et täita programmi eesmärgid ja kodanike ootused; tuletab meelde asjaolu, 
et 2021. aasta eelarves tuleb arvestada vajadusega kahekordistada programmi „Loov 
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Euroopa“ rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames; kutsub 
komisjoni üles parandama oma väliskommunikatsiooni strateegiat ja seeläbi kodanike 
juurdepääsu liidu tegevust puudutavale teabele; kordab, et komisjon peab kaaluma uute 
meetodite ja vahendite kasutamist liidu küsimusi puudutavas kommunikatsioonis; 
kutsub seetõttu komisjoni üles mitmekesistama veelgi teabevahendeid, mida 
multimeedialahenduste raames praegu kasutatakse ja edendatakse;

4. on seisukohal, et Euroopa solidaarsuskorpus on peamine vahend kodanikuaktiivsuse 
edendamisel kogu liidus ja liidu kodakondsuse tugevdamisel; nõuab, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse 2021. aasta eelarve oleks kooskõlas arvukate ootustega, mida see on 
noorte hulgas üle kogu Euroopa tekitanud, eelkõige vabatahtlikus tegevussuunas; nõuab 
piisavate rahaliste vahendite eraldamist, et katta suur nõudlus vabatahtliku tegevuse 
võimaluste järele;

5. toonitab programmi „Kodanike Euroopa“ edukust ja selle tähtsust liitu kuuluvuse tunde 
edendamisel ning kodanike demokraatliku kodanikuaktiivsuse soodustamisel ning 
kodanike kaasamisel liidu tegevusse; kordab, et uue kodanike, võrdõiguslikkuse, 
õiguste ja väärtuste programmi kodanike kaasatuse ja osalemise tegevussuuna 
rahastamist tuleb oluliselt suurendada, ning tuletab meelde, et selle osakaal kogu 
programmi eelarves peab olema 27,26 %;

6. tunneb muret COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi põhjustatud olukorra üle; nõuab, et 
komisjon võtaks kõik vajalikud meetmed kultuuri ja hariduse valdkonnas liidu 
programmidest toetuse saajate kaitseks; toonitab, et kriisist rängalt tabatud 
loomesektorile tuleb anda lisatuge; kutsub komisjoni üles töötama välja liikmesriikide 
kooskõlastatud lahendus piisavate investeeringute tegemiseks kultuuri, hariduse, noorte 
ja kodakondsuse valdkonda pärast COVID-19 pandeemiakriisi eesmärgiga hoida ära 
sarnane olukord nagu 2009. aasta finants- ja majanduskriisi järel, mil nende 
valdkondade avaliku sektori kulutused liidus järsult vähenesid.


