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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a 2014–2020-as programozási időszak vége a megváltozott európai és 

nemzetközi politikai környezettel együtt a többéves pénzügyi keret szerkezetének 

újragondolását indokolja a pénzügyi keret uniós igényekhez való igazítása érdekében; 

sürgeti ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő módon értékeljék a brexit 

lehetséges következményeit és hatásait, kezdeményezzék a többéves pénzügyi keret 

átfogó reformját, valamint biztosítsák a szükséges pénzügyi forrásokat annak 

érdekében, hogy a brexit ne járhasson negatív hatásokkal az uniós szintű 

együttműködési programok tervezett finanszírozási szintjére a kultúra, az oktatás, a 

média, az ifjúság, a sport és a kutatás területén, illetve az érintett ágazatokban 

dolgozókra; 

2.  támogatja a kultúra, az oktatás, a média, az ifjúság, a sport, a kutatás és a polgári 

szerepvállalás területén megvalósuló programokat, mert ezek egyértelműen 

bizonyították, hogy európai hozzáadott értéket képviselnek, és a kedvezményezettek 

széles köre számára tartósan népszerűek, és kéri a kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzatok és a hosszú távú és koordinált beruházások számottevő növelését annak 

érdekében, hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben biztosítva legyen a 

programcélok sikeres teljesítése; 

3. úgy ítéli meg, hogy a jövőbeli többéves pénzügyi keret szerkezetének legalább a 

következő kritériumokat figyelembe kellene vennie: 

i. egyszerűség, azaz a fejezetek reformja, ami lehetővé teszi a polgárok számára 

céljai megértését; úgy véli, hogy az oktatási és képzési, ifjúsági, kulturális és 

sportprogramokat a különböző programcélokat megfelelően tükröző, egyetlen 

fejezetben kellene összegyűjteni; 

ii. előrejelezhetőség, azaz olyan szerkezet a többéves pénzügyi keret és a kapcsolódó 

programok számára, amely megfelelő hosszú távú tervezést tesz lehetővé a 

kedvezményezettek számára; felkéri a Bizottságot, hogy tartsa fenn azon 

programok szerkezetét, amelyek lehetőségei még nem kerültek teljes mértékben 

kiaknázásra, ideértve a Kreatív Európa ágazatok közötti területét, különösen pedig 

a kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközét és annak az Európai Stratégiai 

Beruházási Alappal (ESBA) folytatott közös fellépéseit, amelyek 

kulcsfontosságúak a kulturális és kreatív iparágak támogatása szempontjából; 

iii. átláthatóság és demokratikus elszámoltathatóság, azaz a többéves pénzügyi keret 

időtartamát hozzá kell igazítani az európai parlamenti választások ciklusához; 

megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret hétéves programozási időszaka és az 

EU politikai és stratégiai prioritásainak tízéves programozása közötti eltolódás 

hátrányosan érintheti az uniós programok által elért eredmények következetes 

értékelését; ezért javasolja, hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keret időtartama 

10 év legyen, és azt az első 5 év után kötelezően és mélyrehatóan felül kelljen 

vizsgálni; 

iv. alkalmazkodóképesség, mivel a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 

pénzügyi kerettel kapcsolatos tapasztalatok megmutatták, hogy az nem képes a 
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felmerülő kihívásokra úgy válaszolni, hogy ne lenne hatással a meglévő 

programokra; úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi kereten belül 

nagyobb rugalmasságra és szélesebb tartalékkeretekre, valamint az „új pénz az új 

kezdeményezések részére” elv bevezetésére van szükség annak érdekében, hogy 

el lehessen kerülni azt, hogy az új kezdeményezések uniós költségvetésből való 

finanszírozása a meglévő uniós programok és politikák kárára történjen; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a kulturális és oktatási programok számára 

alapvetően fontos a hosszú távú stabilitás; ezért felkéri a Bizottságot és a Tanácsot 

annak megfontolására, hogy a következő többéves pénzügyi keretekben 

emelkedjen a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felső határa; 

véleménye szerint a rugalmasságnak lehetővé kell tennie a többéves pénzügyi 

keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó felső határainak teljes 

mértékű kihasználását; 

v. felelősség, azaz sürgősen intézkedni kell annak megakadályozására, hogy a 

kifizetések terén új válság következzen be a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

időszaka alatt; azon a véleményen van, hogy nagy gondot kell fordítani annak 

elkerülésére, hogy az esedékes hátralékok felhalmozódjanak az elszámolásokban, 

mint ahogyan az a legutóbbi többéves pénzügyi keret (2007–2013) végén és a 

jelenlegi (2014–2020) elején történt; azt várja, hogy a kötelezettségvállalási 

előirányzatok növekedése az időben történő kifizetésekre szolgáló előirányzatok 

megfelelő növekedésével járjon együtt; sajnálja, hogy a kifizetési hátralék jelentős 

következményekkel jár, és különösen súlyos hatással van az oktatási, kulturális és 

kreatív ágazatokban tevékenykedő kis szervezetekre, ezáltal közvetlenül 

befolyásolva az uniós költségvetés kedvezményezetteit, például a diákokat, az 

egyetemeket, a kkv-kat és a kutatókat; 

4. úgy véli, hogy az oktatásba és kultúrába történő megfelelő és hosszú távú beruházások 

alapvetően fontosak annak érdekében, hogy az uniós polgárok hatékonyan és 

tevékenyen részt vehessenek az EU politikai és demokratikus életében; 

5. határozottan támogatja, hogy az EUMSZ 311. cikke szellemének és betűjének 

tiszteletben tartása céljából a rendszer átfogó reformja keretében csökkenteni kell az 

uniós költségvetés saját forrásaihoz a GNI-alapú forrásokból való hozzájárulást; 

6. nagy aggodalommal állapítja meg, hogy Európában nő a társadalmi és gazdasági 

egyenlőtlenségek, az idegengyűlölet, a rasszizmus, a nacionalizmus, az erőszakos 

szélsőségesség és a terrorizmus mértéke; felhív ezért a hatékony megelőző intézkedések 

támogatására például – az egyéb kezdeményezések között – az olyan oktatási 

stratégiákat segítő vonatkozó uniós programok finanszírozásának növelése révén, 

amelyek ösztönzik az európai polgári szerepvállalást, a társadalmi kohéziót, a 

toleranciát és az emberi jogokat, valamint előmozdítják a demokratikus modellünk 

alapját képező nyílt és befogadó európai társadalmakat, összhangban a 2015. március 

17-i párizsi nyilatkozattal; 

7. elismeri, hogy a különböző kulturális háttérrel rendelkező menekültek és migránsok 

európai társadalomba való integrációja rövid és hosszú távú kihívásokat támaszt az 

újonnan érkezők és a fogadó társadalmak számára; hangsúlyozza e tekintetben a 

kulturális, oktatási és sportprogramok fontosságát, és a finanszírozás megfelelő 

növelésével együtt hosszú távú és koordinált beruházásokra hív fel a jelenlegi és 
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jövőbeli Erasmus+, Kreatív Európa és Európa a polgárokért programokon keresztül, a 

tagállamok által a tényleges integráció elérésére tett erőfeszítések támogatása céljából, 

ennek során általános érvényűvé téve a kulturális és oktatási programok számára 

nyújtott ezen támogatást az integrációt szolgáló egyéb uniós alapokban, mint például a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapban (AMIF); 

8. elismeri az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a polgári szerepvállalás terén az Unió előtt 

álló kihívásokat: különösképpen az uniós programok – elsősorban fogyatékos 

személyek számára való – tényleges hozzáférhetőségére vonatkozóan, valamint azt, 

hogy a programok hatályát ki kell szélesíteni annak érdekében, hogy azok kiterjedjenek 

minden fiatal európaira, beleértve a középiskolai diákokat és a tanulószerződéses 

tanulókat, túlnyúlva az egyetemi hallgatókon, akik jelenleg a kedvezményezettek 

hatalmas többségét teszik ki; hangsúlyozza e tekintetben a kulturális, oktatási és 

sportprogramok jelentőségét, és a tagállamok által tett erőfeszítések támogatása céljából 

a jelenlegi és jövőbeli Erasmus+, Kreatív Európa és Európa a polgárokért programokon 

keresztül hosszú távú és koordinált beruházásokra hív fel; 

9. emlékeztet arra, hogy az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

kulcsfontosságú eszközöket jelentenek a fiatalok körében tapasztalható nagyarányú 

munkanélküliség tartós problémájának kezelésében, és kéri folyamatos 

tökéletesítésüket, valamint költségvetésük jelentős növelését az Európai Szociális Alap 

keretén belül; rámutat, hogy a keresletet és a beruházásokat támogató politikákra, a 

növekedést ösztönző strukturális reformokra és a szociális politikák összehangolására 

van szükség a fiatalok abban való támogatásához, hogy a munkaerőpiacra történő 

minőségi betagozódásuk fenntartható módon valósuljon meg; 

10. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók foglalkoztathatóságának további támogatására 

meg kell erősíteni az oktatás és a kultúra területén a meglévő programokat, különösen 

azokban a tagállamokban, amelyekben magas a munkanélküliség aránya, valamint elő 

kell segíteni az uniós kulturális iparágak versenyképességét; 

11. úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek külön finanszírozást kell 

nyújtania a nem formális oktatáshoz, az önkéntességen alapuló tevékenységekhez az 

európai polgársággal kapcsolatos, általános és középiskolás fiataloknak szóló oktatás 

terén, a szakképző iskolákban és minden egyéb tanulási központban, mivel az ilyen 

típusú tevékenységek fontos szerepet játszanak annak biztosításában, hogy Európa-

szerte számos iskolában „tanítsák” az EU-t, az európai polgársággal kapcsolatos oktatás 

általános színvonalát emelve, valamint a fiatalok körében közvetve elősegítve az 

európai öntudatot és a tevékeny polgári szerepvállalást; 

12. megismétli, hogy támogatja az Erasmus+ és a Kreatív Európa kulturális programok 

külső dimenziójának erősítését is, mivel ez fontos összetevője a nemzetközi kulturális 

kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia emberek közötti kapcsolatokat támogató 

aspektusának, különös tekintettel az alacsony és közepes jövedelmű országokra, 

valamint a kulturális és kreatív ágazatokban dolgozó fiatal művészeknek és 

szakembereknek szóló külön mobilitási rendszerekre; véleménye szerint erősíteni kell 

az Európai Szolidaritási Testület nevű új program külső dimenzióját; 

13. folyamatos beruházást kér a jelenlegi és jövőbeli Oktatás és képzés 2020 

keretrendszerbe, az Erasmus+, a Kreatív Európa és az Európa a polgárokért 
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programokba, hogy az ifjúsági szervezetek teret kapjanak a fiatalok elérésére, és értékes 

képességekkel és az életre szóló készségekkel való felvértezésükre az egész életen át 

tartó tanulás, tanulóközpontú és nem formális oktatás és informális tanulási lehetőségek, 

különösen az önkéntes munka és az ifjúsági munka révén; 

14. hangsúlyozza, hogy az Erasmus+ programba áramló megnövelt beruházásnak lehetővé 

kell tennie, hogy a program szélesebb tömegeket érjen el, és nagyratörőbb mobilitási 

lehetőségeket biztosítson a szakképzésben részt vevők, a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

fiatalok, és a többszörös megkülönböztetés és akadályok által sújtott fiatalok részére, 

beleértve a fogyatékossággal élőket, a magukat LMBTI-személyként azonosítókat és a 

marginalizált közösségekből érkezőket, valamint az iskolai csereprogramokban részt 

vevő diákok számára; 

15. tízszer annyi beruházást kér az Erasmus+ utódprogramjába a következő többéves 

pénzügyi keret ciklusában, hogy sokkal több fiatalt és tanulót lehessen elérni Európa-

szerte, és ki lehessen aknázni a programban rejlő minden lehetőséget, támogatva a 

Juncker elnök által az Unió helyzetéről szóló beszédben, illetve több európai vezető 

által és a civil társadalmi szervezetek szövetsége „Erasmusx10” kampánya során tett 

felhívást; rámutat, hogy a jelenlegi Erasmus+ program csak a 2014–2020 közötti teljes 

uniós költségvetés 1,36%-át teszi ki, és csak 4 millió európai fog részesülni belőle 

2020-ig történő végrehajtásának lezárultáig; 

16. hangsúlyozza a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a 

programokról szóló kapcsolódó rendeletek időben történő jóváhagyásának jelentőségét 

annak érdekében, hogy ne keletkezzenek nehézségek a programok végrehajtása során, a 

jelenlegi és a következő időszak közötti átmenet pedig a lehető legrövidebb legyen; 

17. úgy ítéli meg, hogy mivel továbbra is magas a gyenge írástudással vagy az írni-olvasni 

tudás terén nehézségekkel, többek között funkcionális analfabetizmussal és médiával 

kapcsolatos analfabetizmussal küzdő európai polgárok száma, valamint az uniós 

munkavállalók mintegy 40%-a nem rendelkezik megfelelő digitális készségekkel, és a 

lakosság 44%-a alacsony digitális készségekkel rendelkezik, illetve egyáltalán nem 

rendelkezik alapvető digitális készségekkel, a következő többéves pénzügyi keretnek – 

a meglévő oktatási programokon túl – jelentős kiegészítő forrásokat kell elkülönítenie a 

digitális készségek támogatására az oktatás, a szakképzés és az egész életen át tartó 

tanulási lehetőségek javítása révén, valamint az oktatási és kulturális források 

digitalizálásának támogatására azok minőségének és hozzáférhetőségének javítása 

céljából; hangsúlyozza továbbá, hogy a digitális készségekkel kapcsolatos 

kezdeményezéseknek ki kell terjedniük az élethez való alapvető készségekre, mint 

például a médiával kapcsolatos és a digitális jártasságra, és a munkához kapcsolódó 

speciális készségekre, mint például a programozásra; kitart amellett, hogy az új 

többéves pénzügyi keretnek lehetőséget kell kínálnia egy digitális készségekről szóló 

átfogó uniós politika kialakítására; 

18. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a társadalmi kirekesztéssel és a hátrányos helyzetű 

személyek befogadásával annak biztosítása érdekében, hogy teljeskörűen és egyenlő 

módon hozzáférjenek a kultúrához és az oktatáshoz; 

19. üdvözli a Bizottságnak az Európai Szolidaritási Testület létrehozására irányuló 

kezdeményezését, amely az európai fiatalok közötti szolidaritás elősegítését célzó 
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program, és javasolja, hogy az a következő pénzügyi keretben megemelt költségvetéssel 

és az EU ifjúságpolitikai keretének elemeként folytatódjon; 

20. elismeri a kulturális és kreatív iparágak jelentőségét az EU és tagállamai társadalmi és 

gazdasági fejlődése szempontjából, és javasolja összehangolt politikai keret kialakítását, 

amely kezeli az ágazat további fejlesztésével és támogatásával kapcsolatos sajátos 

igényeket; 

21. hangsúlyozza, hogy a programok hozzáférhetőségének és megvalósításának javítására 

szolgáló intézkedéseket kell hozni, csökkentve a bürokráciát, lehetőség szerint 

egyszerűsítés, rugalmasság és a programok közötti szinergia révén, és meg kell 

akadályozni a késedelmes kifizetéseket vagy a kifizetetlen számlák felhalmozódását; 

22. elismeri a természeti és kulturális örökség fenntartásának és a gazdaság hajtóerejeként 

bennük rejlő lehetőség kiaknázásának fontosságát; 

23. kéri, hogy kapjanak nagyobb hangsúlyt a színvonalas gyakornoki programok és 

tanulószerződéses gyakorlati képzések, valamint erősödjön az európai fiatalok 

részvétele a döntéshozatali folyamatokban. 
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