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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. kiemeli, hogy az oktatás, az ifjúság, a kultúra és az európai uniós polgárság területein 

megvalósuló programok továbbra is fontos szerepet játszanak közös európai identitásunk 

általános megerősítésében; 

2. többek között az Erasmus+ 30. évfordulójára való tekintettel felhívja a figyelmet arra, 

hogy a program továbbra is az ifjúsági mobilitás fő eszköze, ahogyan ezt a beküldött 

pályázatok száma jelzi, amelyek meghaladják a rendelkezésre álló finanszírozási keretet; 

mélységesen sajnálja, hogy a 2019. évi költségvetés tervezetében az Erasmus+ számára 

javasolt finanszírozás jóval a Parlament által elvárt szint alatt marad, és csupán azt 

tükrözi, hogy az Erasmus+ finanszírozási szintje most éri el a jelenlegi többéves pénzügyi 

kereten belüli legmagasabb értéket, és még a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 

során megmaradt kiegészítő finanszírozást sem tudja biztosítani; kitart amellett, hogy meg 

kell növelni a finanszírozást, különösen az egész életen át tartó tanulás és az ifjúsági 

ágazat – többek között a nem formális oktatás – tekintetében, valamint hogy a 

veszélyeztetett csoportok – különösen a fogyatékossággal élő fiatalok – fokozottabb 

részvételét biztosítani lehessen; megismétli arra irányuló felhívását, hogy az Erasmus+ 

program számára a következő többéves pénzügyi keretben legalább háromszoros mértékű 

finanszírozást biztosítsanak, tekintettel a program népszerűségére, illetve arra a 

képességére, hogy elősegíti az európai összetartozás érzését, valamint növeli az 

Erasmus+-ban részt vevő fiatalok munkaerőpiaci kilátásait; 

3. felhívja ezenkívül a figyelmet arra, hogy a – jelenlegi nevén – Európai Szolidaritás 

Testülethez, amelyről jelenleg folynak a tárgyalások, saját költségvetési sort és saját 

forrásokat kell rendelni, amelyek az Erasmus+ program keretein belül megvalósuló 

korábbi európai önkéntes szolgálat forrásaiból és kizárólag egyéb, el nem különített 

forrásokból állnak; 

4. hangsúlyozza a Kreatív Európa program jelentőségét az Unió audiovizuális és kulturális 

ágazatainak támogatásában; ragaszkodik ahhoz, hogy a finanszírozási szint megfeleljen a 

program célkitűzéseinek, különösen a kultúrával foglalkozó, krónikusan alulfinanszírozott 

alprogram esetében, amely ennek következményeképpen nehézségekkel küzd a kielégítő 

sikerességi arány elérésében, és ezért nem felel meg a jelöltek elvárásainak; hangsúlyozza, 

hogy az alacsony sikerességi arány rendszerszintű finanszírozási hiányra utal, ami nem 

felel meg a program ambiciózus céljainak; úgy véli, hogy a Kreatív Európa program 

kulturális-kreatív ágának megerősítése lehetőséget biztosítana arra, hogy a Bizottság egyre 

több erőfeszítést tehessen az álhírek kezelése érdekében, a médiaműveltség növelésére 

irányuló tevékenység és az ágazati párbeszéd előmozdítása által egyaránt; úgy véli, hogy 

továbbra is ki kellene használni az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és a 

kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze között keletkező szinergiahatásokat, többek 

között annak érdekében, hogy a kulturális és kreatív ágazatok képesek legyenek teljes 

mértékben kifejezni kettős szerepüket egyrészt Európa kulturális és nyelvi 

sokszínűségének megőrzésében és hangsúlyozásában, másrészt a magas színvonalú 

munkahelyek teremtésének támogatásában, a fenntartható növekedés biztosításában, 

valamint az innováció és a termelés ösztönzésében; kitart amellett, hogy az ESBA-nak 
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jelentős forrásokkal kell hozzájárulnia az oktatás, a képzés és a kutatás területein 

megvalósuló befektetésekhez, valamint hogy a kulturális és a kreatív ágazatoknak 

megfelelő támogatást kell biztosítani; kiemeli, hogy az ágazatra szabott támogatás 

elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy az ESBA-hitelek a kulturális és a 

kreatív ágazatok javát is szolgálják; 

5. nyugtázza a 2018-ban megnyitott, kulturális örökség európai éve által keltett érdeklődést; 

kéri ezért, hogy a kulturális örökség európai évével kapcsolatos irányítási 

kezdeményezések és eszközök 2018 után is folytatódjanak, többek között az egyéb 

többéves programok – például a kutatási, külső tevékenységre irányuló, kohéziós, 

Erasmus+ programok és a kulturális örökség digitalizálását célzó kezdeményezések – 

keretében zajló célzott finanszírozás, valamint a digitális oktatási cselekvési tervbe való 

felvétel segítségével; 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre – a Parlament részére – a „multimédiás 

tevékenységek” sor alatti valamennyi tevékenység teljes körű felülvizsgálatát annak 

érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy teljesülnek-e a legfontosabb célkitűzéseik, 

illetve megfelelő-e a többéves pénzügyi keret tevékenységek közötti súlyozása; 

emlékeztet arra, hogy a „multimédiás tevékenységek” sort azért hozták létre, hogy a 

polgárokat az Unióval kapcsolatos műveletekről általánosan tájékoztató tevékenységeket 

finanszírozza, ami fokozni hivatott az uniós intézmények munkájának, a meghozott 

döntéseknek és az európai integráció szakaszainak láthatóságát; sürgeti ezért a 

Bizottságot, hogy az e sor alatti jelenlegi, más célkitűzéseket szolgáló tevékenységeket az 

egyéb megfelelő költségvetési sorokból finanszírozza; többletfinanszírozás biztosítását 

kéri 2019-re az Euranet Plus által a többéves pénzügyi keret hátralévő részében folytatott 

tevékenység biztosítása érdekében; nyomatékosítja azonban, hogy a hálózat jelenlegi 

„máról holnapra” való finanszírozása fenntarthatatlan, továbbá hosszú távú finanszírozási 

alap biztosítását kéri a következő többéves pénzügyi keretben;  

7. tudomásul veszi az „Európai kulturális televíziós tartalmak feliratozása Európa-szerte” 

című előkészítő intézkedés sikerét, melyet jelenleg az ARTE Europe hajt végre, és amely 

2018 után már nem lesz jogosult uniós költségvetési támogatásra; hangsúlyozza, hogy a 

projekt már öt – hamarosan pedig hat – uniós nyelven biztosítja az európai kulturális 

tartalmak terjesztését, és a különböző médiaplatformokon keresztül potenciálisan az uniós 

lakosság 70%-át éri el anyanyelvén; úgy véli, hogy a projekt kiemelkedően népszerű a 

közönség körében, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy javuljon az európai kulturális 

tartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférés, és fokozódjon a kultúrák közötti 

párbeszéd; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a minőségi 

programokhoz való többnyelvű hozzáférést az uniós polgárok nagy száma részére oly 

módon, hogy a feliratozási kezdeményezést beilleszti egy már meglévő programba vagy 

költségvetési sorba, például a Kreatív Európa keretében; 

8. az európai sajtó- és médiaszabadság erősen romló helyzetére tekintettel szorgalmazza, 

hogy mind a tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével foglalkozó firenzei 

központ (CMPF), mind a sajtó- és médiaszabadság lipcsei európai központja (ECPMF) 

működése legyen biztosítva a többéves pénzügyi keret hátralévő idejére, és e célból 2019-

re kiegészítő finanszírozás álljon rendelkezésre; rámutat arra, hogy az ezekben a 

központokban folytatott tevékenységek kiválóan kiegészítik egymást, és nyomatékosan 

felszólítja a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keretben mindkét 
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intézménynek biztosítson hosszú távú finanszírozást annak érdekében, hogy mindkét 

központ a lehető legfüggetlenebb módon dolgozzon ki a médiaszabadságot és a média 

sokszínűségét szolgáló hatékony európai eszközöket, valamint a veszélyes helyzetben 

lévő újságíróknak személyre szabott segítséget és támogatást tudjon nyújtani; 

9. hangsúlyozza az Európa a polgárokért program jelentőségét a polgárok uniós ismereteinek 

bővítésében és a polgári tudat elősegítésében, valamint az európai társadalmi szervezetek 

számára nyújtott operatív támogatás tekintetében, amelyek kulcsfontosságú szerepet 

fognak játszani az Unióban, és célzott pénzügyi támogatásra szorulnak; újra megerősíti a 

program finanszírozási szintjének javítására vonatkozó elkötelezettségét, és minden 

rendelkezésre álló eszközt megragad annak érdekében, hogy 2019-ben, az európai 

parlamenti választások évében, valamint azt követően is nőjön a program sikerességi 

aránya, és megfelelő finanszírozási szintet biztosítson; emlékeztet arra, hogy a 2018. évi 

költségvetésben a Bizottság a pénzügyi programozáshoz képest a Parlament 

ellenvetésének ellenére 740 000 euróval csökkentette az Európa a polgárokért program 

költségvetését az európai polgári kezdeményezés fellendítése érdekében; sajnálatát fejezi 

ki ennélfogva amiatt, hogy a pénzügyi programozásnak a Bizottság által küldött 2018. 

január havi frissített változata szerint az átdolgozott európai polgári kezdeményezés 

finanszírozása céljából további 2,5 millió EUR (2019-ben 1,1 millió EUR, 2020-ben pedig 

1,4 millió EUR) kerül elvonásra az Európa a polgárokért programtól, amit – a pénzügyi 

programozás frissített változata szerint – az új európai polgári kezdeményezésről szóló új 

rendeletre vonatkozó javaslat irányoz elő; megjegyzi, hogy sem maga a javaslat, sem az 

azt kísérő pénzügyi kimutatás nem utal az Európa a polgárokért programra gyakorolt 

költségvetési hatásra; emlékeztet arra, hogy a javasolt jogszabályok vizsgálata során a 

Parlamentnek ismernie kell minden tényt, és emlékezteti a Bizottságot az e tények 

közzétételére vonatkozó kötelezettségére; hangsúlyozza, hogy elkötelezett a hatékony, 

megfelelő forrásokkal ellátott Európa a polgárokért program mellett, határozottan ellenzi a 

javasolt költségvetési csökkentést, valamint a 2019. és 2020. évi költségvetési 

eljárásokban vissza kívánja vonni e csökkentéseket; 

10. sürgeti a Bizottságot, hogy növelje a kulturális és oktatási programok, illetve az egyéb 

programokon és eszközökön – nevezetesen az európai strukturális és beruházási alapokon, 

az Európai Stratégiai Beruházási Alapon (ESBA) és a Horizont 2020 keretprogramon – 

keresztül elérhető finanszírozás közötti szinergiát; ebben a tekintetben emlékeztet arra, 

hogy a kultúrával és oktatással kapcsolatos projektekre az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap 2007–2013-as és 2014–2020-as programozási időszaka során legalább 11 milliárd 

EUR-t fordítottak; 

11. hangsúlyozza az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek (IFK) az ifjúsági 

munkanélküliség leküzdésében játszott kulcsfontosságú szerepét; kiemeli, hogy az IFK-t a 

céloknak teljes mértékben megfelelően kell finanszírozni, valamint hogy fokozni kell a 

szinergiahatásokat az IFK, az Európai Szociális Alap és a tagállamok nemzeti 

költségvetései között; 

12. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő összegű költségvetési forrást annak 

érdekében, hogy a nyilvánosságot megfelelően lehessen tájékoztatni a 2019. évi európai 

parlamenti választásokról, és a választásokról készülő médiabeszámolók hatékonyabbak 

legyenek, különösen abból a célból, hogy a listavezetők – az Európai Bizottság elnöki 

posztjának jelöltjei – közismertebbekké váljanak; 
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13. rámutat a kísérleti projektekben és előkészítő intézkedésekben rejlő lehetőségre, amelyek 

eszközt jelentenek az uniós szakpolitikai területeken tett intézkedések vizsgálatához és az 

olyan új, innovatív kezdeményezések bevezetéséhez, amelyek hosszú távú uniós 

intézkedésekké válhatnak; 

14. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése különösen nagy 

kihívást jelent az Európai Iskolák számára, különösen az angol nyelvi szekció mérete (a 

tanulók mintegy 21%-a) és az angol mint második nyelv túlsúlya miatt (a 2016–2017-es 

tanévben a tanulók 61%-a); üdvözli a tárgyalások során eddig elért eredményeket és 

különösen az átmeneti időszakról szóló ideiglenes megállapodást, amely alapján az 

Egyesült Királyság a 2020–2021-es tanév végéig az Európai Iskolákról szóló egyezmény 

részes fele maradna; megjegyzi ugyanakkor, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 

120. cikkében rögzített rendelkezések ellenére továbbra is fontos költségvetési és oktatási 

kérdések merülnek fel a kiváló minőségű angolnyelv-oktatás hosszú távú biztosításával és 

az európai érettségi vizsgának az Egyesült Királyságban történő folytatólagos 

elismerésével kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot és az Európai Iskolák Igazgatótanácsát, 

hogy tegyen jelentést a Kulturális és Oktatási Bizottságnak a brexit kihívásaira vonatkozó 

hosszú távú terveiről; 

15. üdvözli a kifizetési hátralékok problémájának megoldása érdekében az elmúlt években tett 

erőfeszítéseket; rámutat arra, hogy az illetékes szervek és a kedvezményezettek közötti 

szerződések késedelmes véglegesítése, valamint a késedelmes kifizetések veszélyeztetik a 

programok Bizottság általi teljes körű végrehajtását; kiemeli, hogy a kötelezettségvállalási 

előirányzatok növekedésének az időben történő kifizetések érdekében a kifizetési 

előirányzatok megfelelő növekedésével kell együtt járnia; 

16. hangsúlyozza a befogadás jelentőségét, és kéri, hogy az Európai Parlament plenáris 

ülésein vezessék be a jelnyelvi tolmácsolást;  

17. hangsúlyozza a migránsok és menekültek integrációjának fontosságát, és azt, hogy új 

tartózkodási helyükön az oktatáshoz, képzéshez és tanulószerződéses gyakorlati 

képzéshez, valamint az ottani egyedi kultúrához való egyenlő hozzáférés biztosítása segíti 

őket abban, hogy úgy érezzék, örömmel fogadják őket, illetve az integrációban és a 

beilleszkedésben is támogatja őket; 

18. elismeri a természeti és kulturális örökség társadalmi értékét, valamint a gazdaság 

hajtóerejeként benne rejlő lehetőség kiaknázásának előnyeit; 

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

személyek befogadásával annak biztosítása érdekében, hogy teljes körűen és egyenlő 

módon hozzáférjenek a kultúrához és az oktatáshoz. 
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