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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. glæder sig over resultaterne af 30 år med Erasmus-programmet, hvorunder 9 millioner 
mennesker, herunder unge og studerende og senest også ansatte, siden 1987 har deltaget 
i mobilitetsaktiviteter; understreger programmets store merværdi på europæisk plan og 
dets rolle med hensyn til at gennemføre en strategisk investering i Europas unge;

2. bemærker, at Erasmus-programmet er nødt til at gøre mere for at blive tilgængeligt for 
marginaliserede grupper, navnlig personer med handicap og særlige uddannelsesbehov, 
personer, der er geografisk dårligt stillede, personer med kort skolegang, personer, der 
tilhører et mindretal, personer, der er socioøkonomisk dårligt stillet osv.;

3. bemærker, at gennemførelsesfasen for Det Europæiske Solidaritetskorps er påbegyndt, 
dog uden et retsgrundlag; beklager, at den oprindelige beslutning om at afsætte midler 
fra Erasmus+ og den europæiske volontørtjeneste til Det Europæiske Solidaritetskorps 
blev truffet ved en gennemførelsesretsakt;

4. insisterer på, at ethvert praktik- eller lærlingeprogram skal indeholde betalte 
praktikophold, der aldrig fører til jobsubstitution, og som er baseret på en skriftlig aftale 
om praktikantophold eller lærlingeuddannelse i overensstemmelse med de gældende 
lovgivningsmæssige rammer eller gældende kollektive aftaler eller begge dele i det 
land, hvor de finder sted, og at det bør følge principperne i Rådets henstilling af 10. 
marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold1;

5. er foruroliget over den lave udnyttelse af Erasmus+-studielånsgarantifaciliteten og dens 
utilstrækkelige geografiske dækning, som er begrænset til banker i tre lande og 
universiteter i to andre; opfordrer indtrængende Kommissionen og Den Europæiske 
Investeringsfond til at iværksætte en gennemførelsesstrategi, der kan maksimere 
facilitetens effektivitet inden 2020, eller til alternativt at lette omfordelingen af de 
uudnyttede midler i selve programmet og give mulighed for en bedre finansiering af 
aktioner inden for de forskellige indsatsområder;

6. finder det skuffende, at studerende kan være nødt til at tage banklån for at deltage i 
Erasmus+-programmer;

7. understreger, at gældsætning har en negativ indvirkning på den personlige udvikling og 
på en sund integration på arbejdsmarkedet, og at stipendierne bør være inklusive og 
bredt tilgængelige, således at ingen studerende udelukkes som følge af utilstrækkelige 
indtægter;

8. er bekymret over den kronisk lave succesrate for projekter under programmet "Europa 
for Borgerne" og kulturdelprogrammet "Et Kreativt Europa" (henholdsvis 21 % og 22 
% i 2017); understreger, at et mere passende finansieringsniveau er afgørende for at 
tackle disse utilfredsstillende resultater, som er kontraproduktive i forhold til 

                                               
1 EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1.
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programmets mål, idet de afholder borgerne fra at deltage;

9. fremhæver den rolle som Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier 
og Kultur (EACEA) spiller for gennemførelsen af de tre kultur- og 
uddannelsesprogrammer, men udtrykker bekymring over de svagheder i de interne 
kontroller i EACEA, der blev konstateret ved en revision af forvaltningen af tilskud til 
Erasmus+ og Et Kreativt Europa; bemærker, at Kommissionens interne 
revisionstjeneste selv har fundet svagheder i EACEA's tilskudsstyringsproces under 
Erasmus+; er derfor af den opfattelse, at Kommissionen og EACEA ikke bør have 
vanskeligheder med at iværksætte de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at 
sikre fuld gennemsigtighed samt den højeste kvalitet i deres gennemførelse af kultur- og 
uddannelsesprogrammerne;

10. noterer sig de første resultater af gennemførelsesfasen for garantifaciliteten for de 
kulturelle og kreative sektorer med den indledende undertegnelse af 280 kontrakter med 
finansielle formidlere; ser frem til stabile fremskridt i facilitetens operationelle fase, 
som vil give solide redskaber, der kan indgå i gennemførelsen af opfølgningen på 
faciliteten inden for rammerne af InvestEU-programmet;

11. anerkender, at Revisionsrettens revision ikke afslørede væsentlige fejl i 
Europaskolernes endelige konsoliderede årsregnskab for 2017, og at Europaskolerne og 
det centrale kontor udarbejdede deres årsregnskaber inden for den lovbestemte frist; 
bemærker dog, at Europaskolernes interne kontrolsystem stadig har behov for yderligere 
forbedringer for at opfylde anbefalingerne fra Revisionsretten og Kommissionens 
interne revisionstjeneste (IAS); 

12. er fortsat bekymret over den betydelige svaghed i det centrale kontors og de udvalgte 
skolers interne kontrolsystemer, navnlig i betalingssystemerne, kontrolmiljøet og 
rekrutteringsprocessen; 

13. bemærker, at Revisionsretten ikke har kunnet bekræfte, at skolernes økonomiske 
forvaltning i 2017 var i overensstemmelse med finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil; kræver derfor en yderligere indsats for at få 
afsluttet de resterende anbefalinger vedrørende forvaltningen af konti uden for 
budgettet, forbedring af regnskabssystemer og interne kontrolsystemer samt 
ansættelses- og betalingsprocedurer og udvikling af retningslinjerne for at forbedre 
budgetforvaltningen; 

14. bemærker, at den gradvise ikrafttrædelse af den nye finansforordning for 
Europaskolerne vil medføre store udfordringer for Europaskolernes forvaltning, da 
funktionerne som anvisningsberettiget og regnskabsfører vil blive centraliseret, og 
finanskontrollen vil blive en intern kontrolenhed under den anvisningsberettigedes 
tjeneste; mener i denne forbindelse, at omstruktureringen af de forskellige regnskabs-
og kontrolfunktioner skal understøttes af et passende administrativt system;

15. henleder opmærksomheden på de mange udfordringer, der ligger foran Europaskolerne, 
såsom overgangen til Brexit og forværringen af overbelægningen i skolerne i Bruxelles; 
opfordrer Kommissionen og Europaskolerne til at aflægge rapport til Udvalget om Det 
Forenede Kongeriges udtræden og om, hvordan de agter at fortsætte med at tilbyde 
førsteklasses engelsksproget undervisning i Europaskolerne efter Det Forenede 
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Kongeriges udtræden; 

16. noterer sig med bekymring konklusionerne fra Human Rights Watch og Det Europæiske 
Handicapforum i december 2018 i deres rapport, der analyserer "Hindringer for børn 
med handicap i Europaskolesystemet", herunder påståede tilfælde af chikane mod børn 
med handicap og deres familier; opfordrer Europaskolesystemet til at overholde FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD); opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at iværksætte en formel undersøgelse af konklusionerne 
i denne rapport i samarbejde med EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder og 
Europaskolerne; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om som et minimum at 
overveje:

i) at ændre politikken for undervisningshjælp i Europaskolerne for at sikre fuld 
overholdelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

ii) at imødekomme behovene hos børn med handicap, herunder gennem anvendelse 
af kompenserende teknologier

iii) at udvikle uddannelsesprogrammer for lærere, der dækker hele systemet, om 
handicap og inkluderende undervisning, herunder uddannelse af støttelærere og 
støtteassistenter i individualiserede behov blandt børn med handicap;

17. anerkender, at Revisionsretten har en stor arbejdsbyrde; anmoder ikke desto mindre 
Revisionsretten om at offentliggøre sine beretninger til tiden, navnlig beretningen om 
Europaskolerne, således at Parlamentet har tilstrækkelig tid til at udføre sine 
budgetmæssige og politiske kontroller ordentligt.
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