
 

AD\1114105FI.docx  PE593.854v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
 

2016/2151(DEC) 

25.1.2017 

LAUSUNTO 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta 

talousarvion valvontavaliokunnalle 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja 

toimeenpanovirastot 

(2016/2151(DEC)) 

Valmistelija: Silvia Costa 



 

PE593.854v02-00 2/6 AD\1114105FI.docx 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\1114105FI.docx 3/6 PE593.854v02-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. korostaa Erasmus+ -ohjelman arvoa ja suosiota; pitää valitettavana, että Kreikassa 

ohjelman nuoriso-osion maksut keskeytettiin koko vuoden 2015 ajaksi, ja pitää 

erityisesti valitettavana tästä nuorille aiheutuneita vaikutuksia; on tyytyväinen siihen, 

että maksut käynnistettiin jälleen huhtikuussa 2016;  

2. muistuttaa nuorisojärjestöjen ilmaisemista huolenaiheista, joka koskevat Erasmus+ 

-ohjelman rahoituksen maksamisen hajauttamista; suhtautuu myönteisesti siihen, että 

komissio on sitoutunut etsimään ratkaisua tähän ongelmaan; korostaa, että sidosryhmien 

ja edunsaajien ottaminen mukaan ohjelmakomitean kokouksiin voi helpottaa kestävän ja 

yhteisen ratkaisun löytämistä; 

3. muistuttaa, että kaikkien EU:n nuorille tarkoitettujen liikkuvuusohjelmien 

yhdistämisellä Erasmus+ -ohjelmaan pyrittiin alun perin lisäämään tehokkuutta, ja 

kehottaa siksi komissiota pitäytymään sovituissa tavoitteissa ja ohjelman 

budjettikohdissa, jottei ohjelman varsinainen tarkoitus unohdu; 

4. pitää myönteisenä sekä Erasmus+- että Luova Eurooppa -ohjelmien kykyä reagoida 

pakolaisten/maahanmuuttajien kotouttamisen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn 

luomiin uusiin haasteisiin vuonna 2015; 

5. panee merkille, että lainoja, jotka kuuluvat opintolainojen takausjärjestelmään 

maisteritutkinnon suorittamista varten (Erasmus+ Master Loan), asetettiin saataville 

ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin järjestelmä otettiin käyttöön kahdessa 

pankissa Espanjassa ja Ranskassa; korostaa, että takausjärjestelmän 

toteutuskelpoisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että varmistetaan sen laaja 

maantieteellinen kattavuus ja että komissio valvoo lainaehtoja tarkasti; 

6. suhtautuu myönteisesti Erasmus+ -määrärahojen korottamiseen vuonna 2017 ja 

korostaa tarvetta nostaa määrärahoja tulevina ohjelmavuosina vähintään saman verran 

sekä pyytää käyttämään nämä rahat yksinomaan jo olemassa oleviin toimintalinjoihin; 

7. muistuttaa, että ensimmäistä kertaa vuonna 2015 kaksi komission pääosastoa, nimittäin 

koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto sekä viestintäverkkojen, 

sisältöjen ja teknologian pääosasto, hallinnoi Luova Eurooppa -ohjelmaa; korostaa, että 

tarvitaan koordinoitu lähestymistapa, jotta sisäiset organisatoriset haasteet eivät 

heikennä ohjelman toimivuutta tai yleistä mielikuvaa siitä; 

8. panee merkille, että rahoituspyynnöt lisääntyivät vuonna 2015 Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmassa ja Luova Eurooppa -ohjelmassa ja erityisesti sen Kulttuuri-alaohjelmassa, 

mikä on linjassa ohjelmien elinkaaren odotetun hakumallin kanssa; tähdentää kuitenkin, 

että Luova Eurooppa -ohjelmassa hankkeiden onnistumisaste on edelleen liian alhainen; 

toteaa myös, ettei Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tilanne ole parantunut, sillä 

ensimmäiset leikkaukset haittaavat koko ohjelman toteuttamista aikana, jolloin tällaisia 
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hankkeita tarvitaan kipeästi EU:n ja kansalaisten välisessä viestinnässä; toteaa, että tämä 

tilanne aiheuttaa hakijoiden keskuudessa turhautumista ja pettymyksiä, ja korostaa näin 

ollen, että hyväksyttyjen hakemusten lisääntymiseen on vastattava lisäämällä 

kummankin ohjelman määrärahoja; 

9. muistuttaa, että koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolla on 

tärkeä rooli kyseisten kolmen ohjelman toteutuksessa; on tyytyväinen siihen, että virasto 

on ryhtynyt käyttämään enemmän verkossa olevia hankehakemuksia; ilmaisee kuitenkin 

huolensa siitä, että käyttäjät pitävät järjestelmiä edelleen liian monimutkaisina, ja 

kehottaa toimeenpanovirastoa ottamaan huomioon kansallisten toimipisteiden 

kokemukset järjestelmien ja viestinnän parantamiseksi mahdollisten edunsaajien sekä 

hylättyjen ehdokkaiden kanssa; 

10. panee asianmukaisesti merkille toimeenpanoviraston esittämät varaumat, jotka koskevat 

elinikäisen oppimisen ohjelman sekä Kulttuuri- ja Nuoriso-ohjelmien maksuja vuosina 

2007–2013; on yhtä mieltä toimeenpanoviraston kanssa siitä, että siirtyminen 

tukikelpoisten kustannusten korvaamisesta kiinteämääräisiin kertamaksuihin vuosien 

2014–2020 ohjelmissa vähentää todennäköisesti virheitä ja auttaa varmistamaan, että 

varainhoidon valvonta on oikeasuhteista eikä johda hakemusten määrän vähenemiseen; 

11. ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 16/2016 

”EU:n koulutustavoitteet: ohjelmat ovat yhdenmukaisia, mutta tuloksellisuuden 

mittaamisessa on puutteita” ja sen suositukset; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa 

samaa mieltä siitä, että koulutustavoitteet olisi sisällytettävä asianmukaisesti 

toimenpideohjelmiin, ja on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin 

parannuksiin ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmien suunnittelussa; panee 

merkille tilintarkastustuomioistuimen vaatimuksen, että koulutustoimenpiteiden ja 

työllistyvyysvaikutuksen välillä on aina oltava selkeä yhteys; muistuttaa, että vaikka 

koulutuksen keskeisenä tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työmarkkinoille, 

korkealaatuisen koulutuksen tarjoaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin vain 

työllistyvyyden parantamista, ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota 

varmistamaan, että tavoite pysyy sitä laajempana; 

12. on huolestunut siitä, että Brysselin neljän Eurooppa-koulun kapasiteettiin kohdistuu 

jatkuvasti painetta ja että kolmessa koulussa oli virallisesti liikaa oppilaita sekä vuosina 

2014–2015 että 2015–2016; suhtautuu myönteisesti Belgian hallituksen päätökseen 

antaa käyttöön Brysselissä viides Eurooppa-koulu lukuvuodesta 2019–2020 alkaen; 

tukee johtokunnan päätöstä antaa Berkendaelin koulu käyttöön Bryssel I -koulun 

tilapäiseksi laajennukseksi; 

13. on entistä huolestuneempi siitä, että Eurooppa-koulut eivät toteuta toimenpiteitä 

tilintarkastustuomioistuimen toistuvasti havaitsemien ja Euroopan parlamentin 

vastuuvapauden myöntämistä koskevissa mietinnöissään korostamien ongelmien 

johdosta; toteaa huolestuneena, että kertomuksessa Eurooppa-koulujen tilinpäätöksestä 

varainhoitovuodelta 2015 tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa, etteivät koulut laatineet 

tilinpäätöstä lain mukaisessa määräajassa, ja toteaa, ettei se voi todeta varainhoidon 

olleen moitteetonta; korostaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Eurooppa-koulujen 

keskustoimistolle jälleen antamaa suositusta hankintamenettelyjen suunnittelua 

koskevien suuntaviivojen lisäämisestä; korostaa, että Eurooppa-koulujen 
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keskustoimiston olisi noudatettava varainhoitoasetusta ja sen soveltamissääntöjä sekä 

yksinkertaistettava valinta- ja hyväksymisperusteita sekä parannettava dokumentointia; 

14. panee merkille EU:n toimielinten pyrkimykset pienentää maksatussumaa; korostaa, että 

toistuva maksatussuman kertyminen voidaan välttää noudattamalla maksumäärärahoja, 

myöntämällä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä riittävästi varoja 

ja luomalla EU:lle omien varojen järjestelmä. 
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