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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bekræfter vigtigheden af programmer inden for uddannelses- og kulturområdet og 
behovet for, at der stilles tilstrækkelig finansiering til rådighed til at indfri de øgede 
ambitioner med programmerne, samt med henblik på at give flere deltagere, navnlig 
personer med færre muligheder, mulighed for at nyde godt af fordelene ved 
programmerne; mener, at kulturelle, uddannelsesmæssige og kreative programmer kan 
bidrage til EU's mål om at tackle globale udfordringer såsom klimaændringer; 

2. minder om, at Erasmus+ er det førende program til fremme af læringsmobilitet blandt 
mennesker i alle aldre, og at efterspørgslen langt overstiger de disponible midler; 
gentager derfor, at det er nødvendigt, at 2021-budgettet er på linje med kravet om at 
tredoble Erasmus+-budgettet under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027; 
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 for 2021-2027;

3. fremhæver værdien af den støtte, som programmet Et Kreativt Europa yder til EU's 
audiovisuelle og kulturelle sektorer; insisterer på, at finansieringsniveauerne skal svare 
til ambitionsniveauet for programmet, og at 2021-budgettet skal være på linje med 
kravet om en fordobling af midlerne til Et Kreativt Europa under den næste FFR; 

4. insisterer på, at 2021-budgettet for Det Europæiske Solidaritetskorps skal være i 
overensstemmelse med det budget, som oprindeligt blev opstillet i Kommissionens 
FFR-forslag, og at budgettet skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til at finansiere 
programmets forskellige dele med henblik på at opfylde de mange forventninger, som 
korpset har skabt blandt unge i hele Europa;

5. understreger den vigtige rolle, som programmet "Europa for Borgerne" spiller i forhold 
til at fremme udviklingen af fælles europæiske værdier og engagere borgerne på tværs 
af Europa; bekræfter på ny sit tilsagn om at sikre passende finansieringsniveauer for så 
vidt angår programdelen "borgernes engagement og deltagelse" under det nye program 
for borgere, lighed, rettigheder og værdier.


