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FORSLAG

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

1. understreger, at Erasmus+, Det Europæiske Solidaritetskorps og Et Kreativt Europa, 
som er EU's vigtigste uddannelses-, frivilligheds- og kulturprogrammer, spiller en 
central rolle med hensyn til at fremme uddannelse i de færdigheder, der er nødvendige 
for den grønne omstilling, øge bevidstheden om miljøspørgsmål og opmærksomheden 
omkring frivilligt arbejde for at beskytte miljøet og udvikle kreative, inklusive og 
tilgængelige løsninger til at tackle de miljømæssige udfordringer;

2. påpeger, at der under investeringsplanen kan afsættes midler til tematiske projekter 
inden for uddannelse, frivilligt arbejde og kultur; opfordrer Kommissionen til at 
intensivere synergierne mellem den grønne pagt og Erasmus+, Det Europæiske 
Solidaritetskorps og Et Kreativt Europa med henblik på at supplere og fremme deres 
specifikke metoder til løsning af miljøspørgsmål;

3. opfordrer Kommissionen til at indføre finansielle incitamenter i investeringsplanen for 
at supplere programmerne Erasmus+, Det Europæiske Solidaritetskorps og Et Kreativt 
Europa i overgangen til mere miljøvenlige og bæredygtige transportformer og samtidig 
fremme inklusion og tilgængelighed; mener, at sådanne incitamenter bør støttes med et 
ambitiøst og særskilt budget inden for investeringsplanen;

4. er bekymret over situationen som følge af covid-19-krisen, især for de mest sårbare 
personer og sektorer og for mindretal, som står i en endnu mere usikker situation end før 
krisen; opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 
tilpasse forslaget til en investeringsplan for den grønne pagt med henblik på at udvikle 
en strategi, der er koordineret med nødforanstaltninger, såsom investeringsinitiativet 
som indsats mod coronavirus og den foreslåede SURE-ordning og 
genopretningsinstrumenter, og anmoder om, at investeringer inden for kultur, 
uddannelse, ungdom og idræt betragtes som strategiske for at fremme den grønne 
omstilling, der fremmes gennem den grønne pagt.


