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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger værdien og populariteten af Erasmus+-programmet; beklager suspensionen 

af betalinger i hele 2015 under ungdomsdelen af Erasmus+-programmet i Grækenland 

og navnlig suspensionens indvirkninger på unge mennesker; glæder sig over 

ophævelsen af suspensionen i april 2016;  

2. minder om de bekymringer, som ungdoms-NGO'er har givet udtryk for i forbindelse 

med decentraliseringen af udbetalingen af midler til Erasmus+; glæder sig over 

Kommissionens tilsagn om at finde en løsning på dette spørgsmål; understreger, at 

inddragelse af interessenter og støttemodtagere i programudvalgets møder kan bane 

vejen for en bæredygtig og fælles løsning; 

3. gentager, at indarbejdelsen af alle mobilitetsprogrammer for unge i EU i Erasmus+ 

primært har til formål at øge disses effektivitet, og opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen til at holde fast ved de aftalte mål og programbudgetposter for at undgå, 

at programmet mister sit fokus; 

4. glæder sig over reaktionen fra såvel Erasmus+ som fra Et Kreativt Europa i forhold til 

de nye udfordringer i forbindelse med integration af migranter/flygtninge og 

bekæmpelse af radikalisering i 2015; 

5. bemærker, at lån under garantiordningen for studielån (lån til kandidatstuderende under 

Erasmus+)  for første gang blev tilgængelige i 2015, og at ordningen lanceres af to 

banker i Spanien og Frankrig; insisterer på, at det vil være af afgørende betydning at 

sikre en bred geografisk dækning, hvis ordningen skal blive en levedygtig lånefacilitet, 

og opfordrer Kommissionen til at overvåge lånevilkårene omhyggeligt; 

6. glæder sig over de øgede bevillinger til Erasmus+ i 2017 og understreger behovet for at 

forhøje budgettet for de efterfølgende år i programperioden med mindst samme beløb 

samt opfordrer til, at disse midler udelukkende anvendes på allerede eksisterende 

budgetposter; 

7. minder om, at 2015 var det første år, hvor programmet Et Kreativt Europa blev forvaltet 

i to generaldirektorater i Kommissionen, GD EAC og GD CNECT; insisterer på, at der 

er behov for en koordineret tilgang, således at interne organisatoriske udfordringer ikke 

hæmmer programmets funktion eller offentlighedens opfattelse af det; 

8. bemærker, at stigningen i antallet af finansieringsansøgninger i 2015 under programmet 

Europa for borgerne og Et Kreativt Europa, navnlig dets kulturdelprogram, er i 

overensstemmelse med det forventede ansøgningsmønster i programmernes livscyklus; 

understreger imidlertid, at projekt-succesraten for så vidt angår Et Kreativt Europa 

stadig er alt for lavt; anfører ligeledes, at situationen for Europa for Borgerne heller ikke 

bliver bedre, eftersom de oprindelige nedskæringer hæmmer hele programforløbet på et 

tidspunkt, hvor denne type projekter er stærkt tiltrængt i forhold til EU's kommunikation 

med borgerne; insisterer derfor på, at stigningen i antallet af ansøgninger skal mødes 
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med flere midler til begge programmer, da denne situation skaber frustration og 

skuffelse blandt ansøgerne; 

9. minder om, at EACEA spiller en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af de tre 

programmer; glæder sig over agenturets øgede anvendelse af online- 

projektansøgninger; udtrykker imidlertid bekymring over, at brugerne fortsat opfatter 

systemerne som alt for komplicerede, og opfordrer indtrængende EACEA til at inddrage 

erfaringer fra nationale kontorer med henblik på at forbedre systemerne og 

kommunikationen med de potentielle støttemodtagere og med de afviste ansøgere; 

10. noterer sig de forbehold, som EACEA har taget med hensyn til betalinger under 2007-

2013-programmerne for livslang læring, kultur og ungdom; deler agenturets opfattelse 

af, at overgangen fra godtgørelse af støtteberettigede omkostninger hen imod faste 

beløb og finansiering efter takst under programmerne for 2014-2020 burde reducere 

fejlprocenterne, samtidig med at det sikres, at de finansielle kontroller er 

forholdsmæssige og ikke afholder nogen fra at ansøge; 

11. noterer sig Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 16/2016 med titlen "EU's 

uddannelsesmål: tilpassede programmer, men mangelfuld resultatmåling" og 

anbefalingerne heri; er enig med Revisionsretten i, at uddannelse bør være ordentligt 

integreret i de operationelle programmer (OP'er), og glæder sig over Revisionsrettens 

konstatering af, at udformningen af OP'erne for programperioden 2014-2020 er 

forbedret; bemærker, at Revisionsretten understregede, at der altid skal være en klar 

forbindelse mellem uddannelsesforanstaltninger og beskæftigelsesegnethed; gentager, at 

levering af uddannelse af høj kvalitet – selv om et centralt aspekt i forbindelse med 

uddannelse bør være at forberede de studerende til arbejdsmarkedet – rækker langt ud 

over end blot at fremme beskæftigelsesegnetheden, og opfordrer Revisionsretten og 

Kommissionen til at sikre, at der opretholdes et bredere fokus; 

12. udtrykker bekymring over det vedvarende pres på kapaciteten hos de fire Europaskoler i 

Bruxelles, hvoraf de tre var officielt overfyldte i skoleårene 2014-2015 og 2015-2016; 

glæder sig over den belgiske regerings beslutning om at stille en femte Europaskole i 

Bruxelles til rådighed i skoleåret 2019-2020; støtter Det Øverste Råds beslutning om at 

stille Berkendaelskolen til rådighed som en midlertidig udvidelse af Europaskolen 

Bruxelles I; 

13. giver udtryk for voksende bekymring over, at Europaskolerne ikke reagerer på 

problemer, som Den Europæiske Revisionsret gentagne gange har påpeget, og som 

Europa-Parlamentet har fremhævet i sine dechargebetænkninger; konstaterer med 

foruroligelse, at Revisionsretten i sin beretning om Europaskolernes årsregnskab for 

regnskabsåret 2015 anfører, at skolerne ikke udarbejdede deres årsregnskaber inden for 

den lovpligtige frist, og erklærede, at den ikke var i stand til at bekræfte, at den 

økonomiske forvaltning var forsvarlig; understreger Revisionsrettens gentagne 

anbefalinger til Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (herefter "det centrale 

kontor") om at give skolerne mere vejledning i planlægning og udformning af offentlige 

indkøbsprocedurer;  understreger, at det centrale kontor og Europaskolerne bør følge 

finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil nøje, forenkle 

udvælgelses- og tildelingskriterierne samt forbedre dokumentationen af processerne; 

14. noterer sig EU-institutionernes bestræbelser på at reducere betalingsefterslæbet; 
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fremhæver, at et tilbagevendende betalingsefterslæb kan undgås ved at respektere 

betalingsbevillinger, tildele tilstrækkelige ressourcer i forbindelse med revisionen af den 

flerårige finansielle ramme samt ved at indføre en ordning med egne indtægter for EU. 
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