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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1.  megjegyzi, hogy 2013-ban az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) és az 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) legfontosabb 

prioritása a 2014 és 2020 közötti időszak új programjai, az Erasmus+ és a „Kreatív 

Európa” végrehajtására való felkészülés volt; 

2.  üdvözli, hogy 2013-ban a költségvetés végrehajtási aránya a 2007–2013-as programok, 

különösen az egész életen át tartó tanulás programja, a „Kultúra”, a „MEDIA” és a 

„Fiatalok lendületben” program tekintetében 100%-os volt; kéri a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó oktatási és kulturális programok költségvetésének megerősítését és növelését; 

különösen aggódik amiatt, hogy az elfogadott kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzatok között az év végén jelentkező eltérés kifizetési nehézségekhez vezetett (az 

Erasmus+ program esetében például 202 millió eurós adósságot eredményezve), ami 

negatív következményekkel járt a következő évre nézve; igen aggályosnak és 

sajnálatosnak tartja, hogy hasonló helyzet alakulhat ki az új programok, különösen az 

Erasmus+ és a „Kreatív Európa” esetében is, ami pedig az Európai Unió hitelességének 

veszélyes mértékű csökkenését jelentené és aláásná a polgárok európai intézmények iránti 

bizalmát, továbbá katasztrofális következményekkel járna a programok résztvevőire 

nézve;  

3. támogatja a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatát, hogy véget 

vessen annak a tarthatatlan helyzetnek, hogy a már lekötött, és ennek megfelelően végre is 

hajtott programok esetében az Unió nem rendelkezik forrásokkal és nem teljesíti a 

kifizetéseket; 

4. üdvözli, hogy 1987-es elindítása óta az Erasmus programban több mint 3 millió hallgató 

vett részt; megjegyzi, hogy az Unió e kiemelt programja, amely hozzájárult az európai 

integrációhoz és a közös európai polgárság érzéséhez és fokozódó tudatosításához, 

beindítása óta folyamatos sikernek örvend; 

5. aggasztónak tartja, hogy – az Eurobarométer kultúrához való hozzáférésről és kulturális 

részvételről szóló 399. sz. 2013-as különjelentése szerint – európai szinten a kulturális 

örökség megőrzésére és népszerűsítésére fordított állami források látható mértékben 

csökkenek, hasonlóan a hagyományos kulturális tevékenységekben való részvételhez; 

ezért úgy véli, hogy az európai kulturális menetrend támogatását célzó új uniós 

eszközöket – például a „Kreatív Európa”és a Horizont 2020 programokat vagy az 

Europeana kulturális platformot – meg kell erősíteni; 

6. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az EACEA tovább ésszerűsítette kiválasztási 

folyamatait, valamint hogy a kifizetések 96%-át a szerződéses határidőkön belül hajtotta 

végre, ám sajnálatosnak tartja, hogy a végleges jelentések feldolgozása általában 

indokolatlanul elhúzódik; emlékeztet arra, hogy a kifizetések késedelme közvetlen 

hatással van a kedvezményezettek jogaira, ami ezáltal veszélyezteti a kulturális 
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egyesületeket és projekteket, a kreativitást és a kultúrával foglalkozó civil társadalom 

sokszínűségét; ösztönzi az EACEA-t, hogy tökéletesítse tovább ellenőrzési rendszereit, 

ám mindez nem történhet a kedvezményezettek kárára; 

7.  emlékeztet arra, hogy a Kommunikációs Főigazgatóság 2013-ban több rendezvényt is 

szervezett a polgárok 2013-as európai éve kapcsán; megjegyzi, hogy ezzel párhuzamosan 

sürgősen fel kellett készülni arra, hogy a 2014. évi költségvetés csökkenti az 

előirányzatokat az európai polgárság területén; kiemeli, hogy az „Európa a polgárokért” 

program egyedülálló és közvetlen kapocsként szolgál az EU és állampolgárai között azzal 

a céllal, hogy támogassa a fellépéseket, a petíciókat és a polgári jogokat; úgy véli, hogy a 

jelenlegi finanszírozási szint túlságosan alacsony, és hangsúlyozza, hogy a programot az 

európai polgárság értékeire hangsúlyt helyező kezdeményezésekkel kiegészítve teljes 

tartalmában végre kell hajtani; határozottan ellenez az „Európa a polgárokért (2014–

2020)” programot érintő minden költségvetési megszorítást vagy kifizetési késedelmet; 

8. üdvözli az uniós szomszédságpolitika, és azon belül a keleti partnerség és az Unió a 

Mediterrán Térségért kulturális vonatkozásainak megerősítésében 2013-ban elért pozitív 

előrelépéseket; hangsúlyozza a tbiliszi nyilatkozat fontosságát, amely a keleti partnerség 

kultúrával foglalkozó legelső miniszteri konferenciájának dokumentuma, és amely közös 

kötelezettségvállalást sürget a kultúra támogatása iránt, amely a térség növekedésének és 

stabilitásának egyik hajtóereje; szorgalmazza a keleti partnerség kulturális programjának 

további megvalósítását, valamint a „Média és Kultúra a Földközi-tenger déli térségének 

fejlődéséért” program keretében megvalósuló kultúrpolitikákról szóló párbeszéd további 

előmozdítását. 
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