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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα που καταγράφει επί 30 χρόνια το 
πρόγραμμα Erasmus, στο οποίο έχουν συμμετάσχει από το 1987 εννιά εκατομμύρια 
άτομα, μεταξύ των οποίων νέοι, φοιτητές και, πρόσφατα, μέλη προσωπικού που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας· τονίζει τη μεγάλη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος και τον ρόλο που διαδραματίζει ως 
αποτελεσματική στρατηγική επένδυση στους νέους της Ευρώπης·

2. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Erasmus πρέπει να κάνει περισσότερα προκειμένου να 
είναι προσιτό σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως σε άτομα με αναπηρίες και ειδικές 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις, άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική γεωγραφική θέση, 
άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, 
άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από κοινωνικοοικονομική άποψη κ.λπ.·

3. σημειώνει την έναρξη της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), 
αν και χωρίς νομική βάση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αρχική 
απόφαση να κατανεμηθούν κονδύλια από τη συνιστώσα ΕΕΥ του προγράμματος 
Erasmus+ στο ESC ελήφθη μέσω εκτελεστικής πράξης·

4. επιμένει ότι κάθε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πρέπει να παρέχει 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας που δεν οδηγούν ποτέ σε υποκατάσταση θέσεων εργασίας 
και βασίζονται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σύμφωνα με το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, ή και τα δύο, της 
χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα, και ότι θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που 
περιγράφονται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα 
ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης1·

5. εκφράζει έντονη ανησυχία για τον χαμηλό βαθμό απορρόφησης του μηχανισμού 
εγγυήσεων φοιτητικών δανείων Erasmus+, καθώς και για την ανεπαρκή γεωγραφική 
του κάλυψη, η οποία περιορίζεται σε τράπεζες τριών χωρών και σε πανεπιστήμια δύο 
άλλων χωρών· προτρέπει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να 
χαράξουν στρατηγική εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού έως το 2020· ή, εναλλακτικά, να διευκολύνουν 
την αναδιανομή των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων στο ίδιο το πρόγραμμα και να 
καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση της χρηματοδοτικής κάλυψης δράσεων στο πλαίσιο 
των διαφόρων σκελών του προγράμματος·

6. σημειώνει με απογοήτευση ότι οι φοιτητές ενδέχεται να πρέπει να καταφεύγουν σε 
τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα 
Erasmus+·

7. τονίζει ότι το χρέος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική ανάπτυξη και την υγιή 

                                               
1 ΕΕ C 88, 27.3.2014, σ. 1.
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ένταξη στην αγορά εργασίας και ότι πρέπει να παρέχονται ευρέως διαθέσιμες 
υποτροφίες χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μην αποκλείεται κανένας σπουδαστής λόγω 
ανεπαρκούς εισοδήματος·

8. εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι εξακολουθούν να είναι χαμηλά τα ποσοστά 
επιτυχίας των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» που υπάγεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» (21 % και 22 % αντίστοιχα το 2017)· τονίζει ότι ένα καταλληλότερο επίπεδο 
χρηματοδότησης είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των μη 
ικανοποιητικών αποτελεσμάτων που είναι αντιπαραγωγικά για τους στόχους του ίδιου 
του προγράμματος, εφόσον αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών·

9. επισημαίνει τον ρόλο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων για τον 
πολιτισμό και την εκπαίδευση: εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις αδυναμίες 
του εσωτερικού ελέγχου του EACEA, οι οποίες διαπιστώθηκαν μέσω ελέγχου σχετικά 
με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική 
Ευρώπη»· επισημαίνει ότι η ίδια η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της 
Επιτροπής διαπίστωσε αδυναμίες στη διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων του 
Erasmus+ από μέρος του EACEA· θεωρεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή και ο EACEA 
μπορούν εύκολα να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουν 
πλήρη διαφάνεια και να διασφαλίσουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εφαρμογής των 
προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

10. σημειώνει τα πρώτα αποτελέσματα της φάσης υλοποίησης του μηχανισμού 
εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που περιλαμβάνουν την 
αρχική υπογραφή 280 συμβάσεων με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· 
προσβλέπει σε σταθερή πρόοδο της επιχειρησιακής φάσης του μηχανισμού, χάρη στην 
οποία θα παρασχεθούν ισχυρά εργαλεία που θα συμπεριληφθούν στην υλοποίηση της 
συνέχειας του μηχανισμού στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU·

11. αναγνωρίζει ότι η επανεξέταση των οριστικών ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2017 από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
αποκάλυψε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και η Κεντρική 
Υπηρεσία ετοίμασαν τους ετήσιους λογαριασμούς τους εντός της νόμιμης προθεσμίας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Ευρωπαϊκών Σχολείων 
εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στη 
σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS)· 

12. εξακολουθεί να ανησυχεί για τη σημαντική αδυναμία των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των επιλεγμένων Σχολείων, ιδίως όσον αφορά τα 
συστήματα πληρωμών, το περιβάλλον ελέγχου και τη διαδικασία προσλήψεων· 

13. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η οικονομική 
διαχείριση των Σχολείων το 2017 ήταν σύμφωνη με τον δημοσιονομικό κανονισμό και 
τους κανόνες εφαρμογής του: ζητεί, ως εκ τούτου, να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για το κλείσιμο των υπόλοιπων συστάσεων που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών, να βελτιωθούν τα συστήματα 
λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι διαδικασίες προσλήψεων και 
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πληρωμών, και να αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης· 

14. σημειώνει ότι η σταδιακή θέση σε ισχύ του νέου δημοσιονομικού κανονισμού των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών προκλήσεων 
όσον αφορά τη διακυβέρνησή τους, δεδομένου ότι τα καθήκοντα του διατάκτη και του 
υπολόγου θα είναι κεντρικά και ο δημοσιονομικός έλεγχος θα μετατραπεί σε μονάδα 
εσωτερικού ελέγχου, στην υπηρεσία του διατάκτη· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
αναδιάρθρωση των διάφορων λογιστικών και ελεγκτικών λειτουργιών πρέπει να 
στηρίζεται από κατάλληλο διοικητικό σύστημα·

15. εφιστά την προσοχή στις διάφορες προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία, όπως η μεταβατική περίοδος ενόψει του Μπρέξιτ και η επιδείνωση 
της κατάστασης υπερπληθυσμού των Σχολείων στις Βρυξέλλες· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν έκθεση στην επιτροπή σχετικά με 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συνεχίσουν να προσφέρουν πρώτης τάξεως διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· 

16. σημειώνει με ανησυχία τα πορίσματα της έκθεσης που δημοσίευσαν τον Δεκέμβριο του 
2018 το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με τα «Εμπόδια για τα παιδιά με αναπηρίες στο σύστημα 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων», συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για περιστατικά 
παρενόχλησης σε βάρος παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους· ζητεί από το 
σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων να συμμορφωθεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UN CRPD)· παροτρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τα πορίσματα της εν 
λόγω έκθεσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και 
τα Ευρωπαϊκά Σχολεία· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τουλάχιστον:

(i) την τροποποίηση της πολιτικής για την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την UN 
CRPD·

(ii) την κάλυψη των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες, μεταξύ άλλων με τη χρήση 
υποστηρικτικών τεχνολογιών·

(iii) την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε ολόκληρο το 
σύστημα σχετικά με την αναπηρία και την πολυδεκτική εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και 
βοηθούς υποστήριξης σχετικά με τις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών με 
αναπηρίες·

17. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό συνέδριο έχει μεγάλο φόρτο εργασίας· ζητεί παρόλα αυτά 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει εγκαίρως τις εκθέσεις του, ειδικότερα δε την 
έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο 
στη διάθεσή του για να επιτελεί σωστά τα δικά του καθήκοντα δημοσιονομικού και 
πολιτικού ελέγχου·
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