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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille 30-vuotisen Erasmus-ohjelman saavutukset ja toteaa, että 
vuodesta 1987 lähtien sen kautta on osallistunut liikkuvuuteen yhdeksän miljoonaa 
henkilöä, joihin kuuluu nuoria, opiskelijoita ja viime aikoina henkilöstöä; korostaa 
ohjelman huomattavaa eurooppalaista lisäarvoa ja sen roolia pyrittäessä tekemään 
strateginen investointi Euroopan nuoriin;

2. toteaa, että syrjäytyneiden ryhmien, erityisesti vammaisten, henkilöiden, joilla on 
erityisiä koulutustarpeita, maantieteellisesti epäedullisessa asemassa olevien 
henkilöiden, koulupudokkaiden, vähemmistöön kuuluvien sekä sosioekonomisesti 
muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden, on voitava osallistua helpommin 
Erasmus -ohjelmaan;

3. panee merkille, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpano käynnistyi tosin 
ilman oikeusperustaa; pitää valitettavana, että alkuperäinen päätös osoittaa Erasmus+ 
-ohjelmaan kuuluvan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun määrärahat 
solidaarisuusjoukoille tehtiin täytäntöönpanosäädöksen muodossa;

4. katsoo ehdottomasti, että kaikissa työharjoittelu- ja oppisopimusohjelmissa on tarjottava 
palkallisia harjoittelupaikkoja, jotka eivät saa koskaan johtaa työpaikkojen 
korvaamiseen ja jotka perustuvat työharjoittelusta tai oppisopimuksesta kyseisessä 
maassa sovellettavan sääntelykehyksen tai sovellettavien työehtosopimusten tai 
molempien mukaisesti tehtyyn kirjalliseen sopimukseen, ja että tässä yhteydessä olisi 
noudatettava harjoittelun laatupuitteista 10. maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston 
suosituksessa1 esitettyjä periaatteita;

5. on huolissaan siitä, että Erasmus+-ohjelman opintolainojen takausjärjestelmää on 
hyödynnetty vain vähän eikä se ole maantieteellisesti riittävän kattava vaan siihen 
kuuluu pankkeja vain kolmessa maassa ja yliopistoja kahdessa muussa maassa; kehottaa 
komissiota ja Euroopan investointirahastoa laatimaan täytäntöönpanostrategian, jolla 
maksimoidaan järjestelmän vaikuttavuus vuoteen 2020 mennessä; kehottaa 
vaihtoehtoisesti helpottamaan käyttämättä jääneiden varojen uudelleenjakamista 
ohjelmassa ja huolehtimaan siitä, että rahoitus kattaa paremmin toimet ohjelman eri 
lohkoissa;

6. panee pettyneenä merkille, että opiskelijoiden on otettava pankkilainoja osallistuakseen 
Erasmus+ -ohjelmiin;

7. korostaa, että velkaantuminen vaikuttaa kielteisesti henkilökohtaiseen kehitykseen ja 
vakaaseen työmarkkinoille integroitumiseen ja että on tarjottava osallistavia ja laajalti 
saatavilla olevia apurahoja, jotta yksikään opiskelija ei jää ulkopuolelle siksi, että 
hänellä ei ole riittävästi tuloja;

                                               
1 EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1.
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8. on huolissaan hankkeiden edelleen alhaisesta onnistumisasteesta, sillä se oli 
vuonna 2017 Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa 21 prosenttia ja Luova Eurooppa 
-ohjelman kulttuurin alaohjelmassa 22 prosenttia; painottaa, että asianmukaisempi 
rahoituksen taso on ratkaiseva, jotta voidaan puuttua näihin epätyydyttäviin tuloksiin, 
jotka ovat haitallisia ohjelman tavoitteiden kannalta, sillä ne vähentävät kansalaisten 
osallistumista;

9. korostaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston roolia 
kolmen kulttuuri- ja koulutusohjelman täytäntöönpanossa; ilmaisee kuitenkin huolensa 
toimeenpanoviraston sisäisen valvonnan puutteista, jotka havaittiin Erasmus+- ja Luova 
Eurooppa -ohjelmien avustusten hallinnointia koskevassa tarkastuksessa; panee 
merkille, että komission sisäinen tarkastus havaitsi itse puutteita Erasmus+ -ohjelman 
avustusten hallinnointiprosessissa toimeenpanovirastossa; katsoo siksi, ettei komissiolla 
ja toimeenpanovirastolla pitäisi olla vaikeuksia ottaa käyttöön tarvittavia korjaavia 
toimia, jotta voitaisiin varmistaa täydellinen avoimuus ja taata kulttuuri- ja 
koulutusohjelmien täytäntöönpanon mahdollisimman korkea laatu;

10. panee merkille kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestelyn 
täytäntöönpanovaiheen ensimmäiset tulokset, kun rahoituksen välittäjien kanssa 
allekirjoitettiin 280 alustavaa sopimusta; odottaa, että järjestelyn toimintavaihe etenee 
vakaasti ja siten tarjoaa vankkoja välineitä, jotka on sisällytettävä järjestelyn seurantaan 
InvestEU-ohjelmassa;

11. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ei paljastunut olennaisia virheitä 
Eurooppa-koulujen vuoden 2017 lopullisessa konsolidoidussa tilinpäätöksessä ja että 
Eurooppa-koulut ja niiden keskustoimisto laativat tilinpäätöksensä säädetyssä 
määräajassa; panee kuitenkin merkille, että Eurooppa-koulujen sisäisen valvonnan 
järjestelmää on yhä parannettava, jotta se vastaisi tilintarkastustuomioistuimen ja 
komission sisäisen tarkastuksen suosituksia;

12. on yhä huolissaan keskustoimiston ja valittujen koulujen sisäisen valvonnan 
järjestelmien merkittävistä puutteista, jotka liittyvät etenkin maksujärjestelmiin, 
valvontaympäristöön ja palvelukseenottomenettelyyn;

13. toteaa, ettei tilintarkastustuomioistuin ole kyennyt vahvistamaan, että koulujen 
varainhallinto vuonna 2017 oli varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen 
mukainen; vaatii siksi lisätoimia jäljellä olevien, talousarvion ulkopuolisten tilien 
hallinnointia, tilinpitojärjestelmän ja sisäisen valvonnan järjestelmän parantamista sekä 
palvelukseenotto- ja maksumenettelyjä sekä talousarviohallinnon parantamiseksi 
laadittavia ohjeita koskevien suositusten käsittelyn päättämiseksi;

14. panee merkille, että Eurooppa-koulujen varainhoitoasetuksen asteittainen voimaantulo 
aiheuttaa suuria haasteita koulujen hallinnolle, sillä tulojen ja menojen hyväksyjän ja 
tilinpitäjän tehtävät keskitetään ja varainhoidon valvonnasta tulee sisäisen valvonnan 
yksikkö tulojen ja menojen hyväksyjän osastossa; katsoo tässä yhteydessä, että eri 
tilinpito- ja valvontatoimintojen uudelleenjärjestelyä on tuettava asianmukaisella 
hallintojärjestelmällä;

15. kiinnittää huomiota useisiin Eurooppa-koulujen edessä oleviin haasteisiin, kuten 
brexitin aiheuttamaan siirtymään ja Brysselin koulujen pahenevaan ahtauteen; kehottaa 



AD\1173958FI.docx 5/7 PE628.678v02-00

FI

komissiota ja Eurooppa-kouluja raportoimaan valiokunnalle Yhdistyneen 
kuningaskunnan erosta ja siitä, kuinka kouluissa aiotaan tarjota jatkossakin 
ensiluokkaista englannin kielen opetusta Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen;

16. panee huolestuneena merkille Human Rights Watch -järjestön ja Euroopan 
vammaisfoorumin havainnot, jotka sisältyvät joulukuussa 2018 julkistettuun raporttiin, 
jossa analysoidaan vammaisten lasten kohtaamia esteitä Eurooppa-koulujärjestelmässä, 
ja toteaa, että niihin kuuluu väitettyjä vammaisten lasten ja heidän perheidensä 
kiusaamistapauksia; kehottaa Eurooppa-koulujärjestelmää noudattamaan Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista; kehottaa komissiota 
käynnistämään muodollisen tutkimuksen kyseisen raportin havainnoista yhdessä 
Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Eurooppa-koulujen kanssa; pyytää komissiota 
ja jäsenvaltioita harkitsemaan vähintään seuraavaa:

i) muutetaan oppimisen tuen tarjoamista koskevia Eurooppa-koulujen 
toimintaperiaatteita, jotta varmistetaan YK:n vammaisyleissopimuksen 
noudattaminen kaikilta osin;

ii) otetaan huomioon vammaisten lasten tarpeet myös käyttämällä avustavaa 
teknologiaa;

iii) kehitetään koko järjestelmän laajuisia opettajien koulutustilaisuuksia 
vammaisuudesta ja osallistavasta opetuksesta, mukaan lukien tukiopettajille ja 
-avustajille tarjottava koulutus vammaisten lasten yksilöllisistä tarpeista;

17. ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suuren työmäärän; pyytää 
tilintarkastustuomioistuinta kuitenkin julkistamaan omat kertomuksensa ja varsinkin 
Eurooppa-kouluja koskevan kertomuksen ajoissa, jotta parlamentilla on riittävästi aikaa 
hoitaa asianmukaisesti talousarvion valvontaan ja poliittiseen valvontaan liittyvät 
tehtävänsä;
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