
AD\1173958ET.docx PE628.678v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Kultuuri- ja hariduskomisjon

2018/2166(DEC)

23.1.2019

ARVAMUS

Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, 
III jagu – Komisjon ja rakendusametid
(2018/2166(DEC))

Arvamuse koostaja: Bogdan Andrzej Zdrojewski



PE628.678v02-00 2/7 AD\1173958ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1173958ET.docx 3/7 PE628.678v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt selle üle, mida on 30 aasta jooksul saavutatud programmiga 
„Erasmus“, st programmiga, mille raames on alates 1987. aastast liikuvustegevuses 
osalenud 9 miljonit inimest, sealhulgas noored, üliõpilased ja hiljuti ka töötajad; 
rõhutab, et sellel programmil on suur Euroopa lisaväärtus ja selle kaudu tehakse 
Euroopa noorte heaks strateegilisi investeeringuid;

2. märgib, et programm „Erasmus“ tuleks muuta kättesaadavamaks marginaliseeritud 
rühmadele, eelkõige puuetega ja hariduslike erivajadustega inimestele, geograafiliselt 
ebasoodsas olukorras olevatele inimestele, madala haridustasemega noortele, vähemuste 
hulka kuuluvatele inimestele, sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas olukorras olevatele 
inimestele jne;

3. märgib, et Euroopa solidaarsuskorpuse algatust hakatakse ellu viima, kuigi sellel 
puudub õiguslik alus; peab kahetsusväärseks, et esialgne otsus eraldada Euroopa 
solidaarsuskorpusele raha programmi „Erasmus+“ Euroopa vabatahtliku teenistuse 
eelarvest tehti rakendusaktiga;

4. nõuab kindlalt, et mis tahes praktika- või õpipoisiõppeprogrammi raames pakutaks 
tasustatud õppepraktikat, millega ei kaasne kunagi töökohtade asendamine ning mis 
põhineb kirjalikul praktika- või õpipoisiõppe lepingul vastavalt selle toimumiskohaks 
oleva riigi kohaldatavale õigusraamistikule või kohaldatavatele kollektiivlepingutele või 
mõlemale, ning et selle puhul järgitaks põhimõtteid, mis on sätestatud nõukogu 
10. märtsi 2014. aasta soovituses praktika kvaliteediraamistiku kohta1;

5. on mures selle pärast, et programmi „Erasmus+“ üliõpilaste õppelaenu tagamise 
rahastut on kasutatud vähe ja selle geograafiline katvus ei ole piisav, kuna see piirdub 
ainult kolme riigi pankade ja veel kahe riigi ülikoolidega; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja Euroopa Investeerimisfond kehtestaksid 2020. aastaks rahastu tulemuslikkuse 
maksimeerimiseks rakendusstrateegia või lihtsustaksid alternatiivse võimalusena 
programmis endas kasutamata vahendite ümberjaotamist ja võimaldaksid eri 
tegevussuundade raames võetavate meetmete paremat rahastamist;

6. on pettunud selles, et üliõpilased võivad olla sunnitud võtma „Erasmus+“ programmides 
osalemiseks pangalaenu;

7. rõhutab, et võlgu elamine avaldab negatiivset mõju inimese arengule ja sujuvalt 
tööturgu integreerumisele, mistõttu tuleb pakkuda kaasavaid ja laialdaselt 
kättesaadavaid õppetoetusi, et ükski üliõpilane ei jääks kõrvale ebapiisava sissetuleku 
tõttu;

8. on mures selle pärast, et programmi „Kodanike Euroopa“ ja programmi „Loov 
Euroopa“ alaprogrammi „Kultuur“ projektide edukuse määr on endiselt madal 

                                               
1 ELT C 88, 27.3.2014, lk 1.
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(2017. aastal vastavalt 21 % ja 22 %); rõhutab, et neid mitterahuldavaid tulemusi, mille 
mõju on programmi eesmärkidele vastupidine, kuna see heidutab võimalikke osalejaid, 
saab parandada ainult asjakohasemal tasemel rahastusega;

9. rõhutab, et nende kolme kultuuri- ja haridusprogrammi elluviimisel on tähtis osa 
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametil (EACEA); tunneb aga 
muret selle pärast, et programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ toetuste haldamise 
kohta tehtud auditis selgus, et EACEA sisekontrollis esineb puudusi; märgib, et ka 
komisjoni siseauditi talitus leidis puudusi selles, kuidas EACEA korraldas programmi 
„Erasmus+“ toetuste haldamise protsessi; on seetõttu seisukohal, et komisjonil ja 
EACEA-l ei tohiks olla raske võtta vajalikke parandusmeetmeid, et tagada täielik 
läbipaistvus ja et nad saaksid viia kultuuri- ja haridusprogramme ellu parima 
kvaliteediga;

10. võtab teadmiseks esimesed tulemused, mis on saavutatud kultuuri- ja loomesektori 
tagatisvahendi rakendusetapis, kus seni on finantsvahendajatega sõlmitud 280 lepingut; 
loodab, et tagatisvahendi tööetapis toimub pidev edenemine, mis annaks kindlaid 
vahendeid, mida kasutada tagatisvahendi edasisel rakendamisel InvestEU programmi 
raames;

11. võtab teadmiseks, et kontrollikoja tehtud läbivaatamisel ei tuvastatud olulisi vigu 
Euroopa koolide 2017. aasta lõplikes konsolideeritud finantsaruannetes ning et Euroopa 
koolid ning peasekretäri kantselei koostasid oma raamatupidamise aastaaruanded 
õigusaktides ette nähtud tähtajaks; märgib siiski, et Euroopa koolide 
sisekontrollisüsteemi tuleb veelgi parandada, et järgida kontrollikoja ja Euroopa 
Komisjoni siseauditi talituse soovitust; 

12. on jätkuvalt mures peasekretäri kantselei ja teatavate koolide eelkõige 
maksesüsteemides, kontrollikeskkonnas ja töölevõtmismenetlustes esinevate oluliste 
puuduste pärast; 

13. märgib, et kontrollikojal ei olnud võimalik kinnitada koolide 2017. aasta 
finantsjuhtimise vastavust finantsmäärusele ja selle rakenduseeskirjadele; nõuab 
seetõttu lisapingutuste tegemist, et täita ülejäänud soovitused, mis on seotud 
eelarveväliste kontode haldamisega, raamatupidamis- ja sisekontrollisüsteemide ning 
töölevõtmis- ja maksemenetluste parandamisega ning eelarve haldamise tõhustamise 
alaste suuniste väljatöötamisega; 

14. märgib, et Euroopa koolide uue finantsmääruse järkjärguline jõustumine tähendab 
Euroopa koolide juhtimises suuri ümberkorraldusi, kuna eelarvevahendite käsutaja ja 
peaarvepidaja ülesanded tsentraliseeritakse ja finantskontrollist saab sisekontrolli üksus 
eelarvevahendite käsutaja teenistuses; on sellega seoses seisukohal, et mitmesuguste 
raamatupidamis- ja kontrollifunktsioonide ümberkorraldamist peab toetama asjakohane 
haldussüsteem;

15. juhib tähelepanu mitmele probleemile, millega Euroopa koolid edaspidi silmitsi 
seisavad, nagu Brexitist tulenev üleminek ja koolide ülerahvastatusest tingitud olukorra 
teravnemine Brüsselis; kutsub Euroopa Komisjoni ja Euroopa koole üles andma 
parlamendikomisjonile aru Ühendkuningriigi liidust väljaastumise ja selle kohta, kuidas 
kavatsetakse pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist jätkata esmaklassilise 
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ingliskeelse õppe võimaldamist Euroopa koolides; 

16. võtab murelikult teadmiseks järeldused, mille organisatsioon Human Rights Watch ja 
Euroopa Puuetega Inimeste Foorum tegid 2018. aasta detsembris oma aruandes, milles 
analüüsiti puuetega laste takistusi Euroopa koolide süsteemis, kaasa arvatud väidetavad 
puuetega laste ja nende perekondade vastu suunatud ahistamisjuhtumid; kutsub Euroopa 
koolide süsteemi üles järgima ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni; nõuab 
tungivalt, et Euroopa Komisjon algataks koostoimes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
ja Euroopa koolidega nimetatud aruandes tehtud järeldustega seoses ametliku uurimise; 
palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda vähemalt järgmist:

i) Euroopa koolides haridusliku toetuse pakkumise poliitika muutmist, et tagada 
täielik vastavus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile;

ii) puuetega laste vajadustega arvestamist, sealhulgas tugitehnoloogiate kasutamise 
abil;

iii) õpetajatele suunatud kogu süsteemi hõlmavate puude ja kaasava hariduse alaste 
koolituste väljatöötamist, sealhulgas tugiõpetajatele ja tugiassistentidele puuetega 
laste konkreetsete vajaduste alaste koolituste pakkumist;

17. tunnistab, et kontrollikoja töökoormus on suur; palub kontrollikojal sellegipoolest 
avaldada oma aruanded õigeaegselt, eelkõige aruanne Euroopa koolide kohta, et 
parlamendil oleks piisavalt aega oma eelarve- ja poliitilise kontrolli ülesannete 
nõuetekohaseks täitmiseks.
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