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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. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+, amely a fiatalok tanulási célú mobilitását hivatott 

előmozdítani, továbbra is nagyra tartott és rendkívül népszerű program, mint ahogy azt 

a beérkezett pályázatok összmennyisége is mutatja, amely meghaladja a rendelkezésre 

álló pénzösszeget; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az Erasmus+ 2019. évi tervezett 

költségvetése jóval alacsonyabb, mint amire a Parlament számított, és nem haladja meg 

a jelenlegi többéves pénzügyi keretben rögzített összegeket, többek között a többéves 

pénzügyi keret felülvizsgálata során elért megállapodás szerint a megmaradt, 

rendelkezésre álló kiegészítő finanszírozásnak a program számára történő biztosítása 

tekintetében sem; kéri ennélfogva a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő 

finanszírozás 20%-kal való növelését az Erasmus+ mind a négy költségvetési sora 

esetében a fennálló igények kielégítése, a polgárok programmal szembeni elvárásainak 

való megfelelés, és az európai fiatalok számára olyan jövő biztosítása érdekében, 

amilyenre számítanak az Uniótól; megismétli e tekintetben, hogy támogatja az 

Erasmus+ finanszírozásának megháromszorozását a következő többéves pénzügyi 

keretben, valamint hogy szándékában áll küzdeni az említett növelésért; 

2. ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Európai Szolidaritási Testületet 

kezdetben jogalap és külön költségvetési sor nélkül hozták létre; zavarónak találja, hogy 

a testület finanszírozási  forrásaira vonatkozó végső határozat meghozatalát – az 

Erasmus+-ra vonatkozó kikötés kivételével – az éves költségvetési eljárásra hagyták; 

megerősíti, hogy nagy gonddal fogja megvizsgálni a Bizottságtól érkező módosító 

indítványt a háromoldalú megállapodás teljes mértékű tiszteletben tartásának biztosítása 

érdekében; 

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

ágazatainak támogatásában, és ragaszkodik ahhoz, hogy a finanszírozási szint 

megfeleljen a program célkitűzéseinek; megjegyzi a MEDIA alprogrammal 

kapcsolatban, hogy a költségvetést mintegy 44%-kal növelni kellene, hogy valamennyi 

magas színvonalú projektet finanszírozni lehessen; kéri ennélfogva a 2019. évi 

költségvetési tervezetben szereplő finanszírozás lényeges, 22%-kal való növelését a 

sikeres jelentkezések alacsony számának orvoslása, az európai filmszínház-üzemeltetők 

támogatottságának növelése, valamint a kulturális tartalmak feliratozására irányuló 

sikeres előkészítő intézkedés elindítása – és finanszírozása – érdekében, anélkül, hogy 

mindez veszélyeztetné a legfontosabb tevékenységek finanszírozását; megismétli, hogy 

a Kultúra alprogram és a több ágazatot érintő terület továbbra is tartósan 

alulfinanszírozott, és kéri a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő összeg legalább 

10%-kal való növelését mindkettő terén; javasolja a Kultúra alprogrammal kapcsolatban 

a 2019. évi költségvetési tervezetben szereplő összeg – a 10%-os emelésen felül – 

további 3 millió euróval történő növelését annak érdekében, hogy a következő Kreatív 

Európa programra készülve kibővítsük a már most sikeres, de jelenleg korlátozottan 

végrehajtható, a művészek és kulturális szakemberek egyéni mobilitását érintő kísérleti 

intézkedést; 

4. örömmel veszi tudomásul, hogy a Kreatív Európa programra vonatkozó új javaslat a 
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több ágazatot érintő területen előirányozza a médiapluralizmus és a médiaszabadság és -

műveltség támogatását; egyúttal kéri a digitális tartalomra, valamint az audiovizuális 

ágazatra és egyéb médiaágazatokra vonatkozó költségvetési sor (09 02 05) 

megerősítését, annak érdekében, hogy a médiaműveltséggel kapcsolatos megerősített 

intézkedések révén fokozni lehessen az álhírekkel szembeni küzdelemre irányuló 

erőfeszítéseket, valamint hogy közvetlen támogatást kapjanak a médiaszabadságot és -

pluralizmust nyomon követő és előmozdító szervezetek; 

5. üdvözli a zenei ágazat támogatásának felvételét az új Kreatív Európa programba; 

megjegyzi, hogy ez a kísérleti kezdeményezés Bizottságon belüli sikerének és „A zene 

megmozgatja Európát” elnevezésű előkészítő intézkedésnek köszönhető, amelyet a 

bizottság javasolt; 

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

multimédia területén” sor alatti valamennyi tevékenység teljes körű felülvizsgálatát 

annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy teljesülnek-e a legfontosabb 

célkitűzéseik; további, 4,2 millió eurós kötelezettségvállalási előirányzatot kér 2019-re 

az Euranet Plus által a többéves pénzügyi keret hátralévő részében végzendő fontos 

tevékenység biztosítása érdekében; ismételten hangsúlyozza, hogy a hálózat jelenlegi 

„máról holnapra” való finanszírozása fenntarthatatlan, és hosszú távú megoldást tesz 

szükségessé; megjegyzi, hogy az Euranet Plusra szánt támogatások éves összege 2020-

tól 8,4 millió euró; 

7. hangsúlyozza az Európa a polgárokért program jelentőségét a polgárok uniós 

ismereteinek bővítésében és a polgári tudat elősegítésében; ragaszkodik az átalakított 

európai polgári kezdeményezés támogatására szolgáló program tervezett 

csökkentésének visszavonásához; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az új európai polgári 

kezdeményezésre vonatkozó jogalkotási javaslat nem részletezi az Európa a polgárokért 

programra gyakorolt költségvetési hatást, és ezáltal a jogalkotót lényeges 

információktól fosztja meg; kéri – az említett pénzeszközök költségvetési sorba való 

visszaállításán túl – a többéves pénzügyi keret szerinti jelenlegi összeg alapján a 2019. 

évi költségvetési tervezetben szereplő finanszírozás 10%-kal való növelését annak 

érdekében, hogy a tartósan alulfinanszírozott és alacsony sikerarányt felmutató – és 

ezáltal a pályázók elvárásaitól elmaradó – program számára biztosítva legyen a 

minimálisan szükséges emelés;  

8. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépése 

különösen nagy kihívást jelent az Európai Iskolák számára, különösen az angol nyelvi 

tagozat mérete (a tanulók mintegy 21%-a) és az angol mint második nyelv (a 2016–

2017-es tanévben a tanulók 61%-ánál) túlsúlya miatt; úgy véli, hogy a kilépésről 

rendelkező megállapodástervezet 120. cikkében rögzített rendelkezések ellenére a 

fontos költségvetési és oktatási kérdésekkel továbbra is foglalkozni kell a kiváló 

minőségű angolnyelv-oktatás hosszú távú biztosítására és az európai érettségi vizsgának 

az Egyesült Királyságban történő folytatólagos elismerésére való tekintettel; sürgeti a 

Bizottságot és az Európai Iskolák Igazgatótanácsát, hogy tegyenek jelentést a Kulturális 

és Oktatási Bizottságnak a brexit kihívásaira vonatkozó hosszú távú terveikről; 

9. emlékeztet arra, hogy számos uniós program és eszköz támogat a kultúrával és 

oktatással kapcsolatos projekteket, nevezetesen az esb-alapok, az ESBA és a Horizont 
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2020; sürgeti a Bizottságot, hogy javítsa a programok közötti szinergiákat a hatékony 

költekezés érdekében; kéri – elsősorban a Bizottságot –, hogy teljes mértékben 

használja ki a különböző uniós programok, például a Horizont 2020, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Erasmus+, az EaSI, a Kreatív Európa, a COSME, 

valamint az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok közötti lehetséges 

szinergiákat annak érdekében, hogy a kulturális és kreatív ágazatok terén több projektet 

támogathasson; 

10. rámutat a kísérleti projektekben és előkészítő intézkedésekben rejlő lehetőségre, 

amelyek eszközt jelentenek az uniós szakpolitikai területeken tett intézkedések 

vizsgálatához és olyan új, innovatív kezdeményezések bevezetéséhez, amelyek hosszú 

távú uniós intézkedésekké válhatnak; hangsúlyozza, hogy számos, a bizottság által a 

jelenlegi parlamenti ciklusban javasolt kísérleti projekt és előkészítő intézkedés 

rendkívül sikeresnek bizonyult, és kikövezte az utat az oktatási és kulturális programok 

új generációjának kialakítása számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kísérleti 

projektek és előkészítő intézkedések Bizottság általi előzetes értékelése miatt 

korlátozott idő áll a véleménynyilvánításra felkért parlamenti bizottságok 

rendelkezésére ahhoz, hogy a minősítésekkel és észrevételekkel foglalkozzanak; 

sajnálatának ad hangot továbbá amiatt, hogy a Bizottság minősítései és észrevételei 

néhány esetben nem teljesen tárgyilagosak, és úgy tűnik, hogy hatással vannak rájuk 

bizonyos intézményi vagy személyes preferenciák; emlékeztet arra, hogy az alacsony 

besorolási fokozatra nem lehet ok az, ha a Bizottságban nem fogadnak el egy kísérleti 

projektet vagy előkészítő intézkedést; 

11. sürgeti a Költségvetési Bizottságot a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 

kezelését és az azokról való határozathozatalt érintő eljárás felülvizsgálatára, mivel az 

jelenleg nem átlátható, és nem biztosít elegendő teret az egyes véleménynyilvánításra 

felkért bizottságok számára arra, hogy megfogalmazzák a saját politikai hatáskörükbe 

tartozó kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket illető politikai prioritásaikat; 

kéri a Költségvetési Bizottságot, hogy aktívabban működjön együtt az egyes 

véleménynyilvánításra felkért bizottságokkal a kísérleti projektek és előkészítő 

intézkedések csomagjáról való szavazás előtt, és hogy vegye fontolóra, hogyan 

ruházhatna nagyobb felelősséget a véleménynyilvánításra felkért bizottságokra – 

például azáltal, hogy többek között a Parlament prioritásai, valamint az adott 

szakpolitikai területen felmerülő múltbeli kiadások alapján nem kötelező pénzügyi 

keretösszeget biztosít minden bizottság számára, annak érdekében, hogy azok 

elfogadhassák az általuk előnyösebbnek ítélt kísérleti projekteket és előkészítő 

intézkedéseket; úgy véli, hogy ez a megközelítés elősegíthetné a kísérleti projektekre és 

előkészítő intézkedésekre irányuló javaslatok számának az elmúlt években 

megfigyelhető jelentős növekedését illetően a Bizottság kritikus álláspontjára való 

válaszadást, mégpedig azáltal, hogy a bizottságokon belül előmozdítja egy célzottabb, 

prioritásokon alapuló módszer alkalmazását; 
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