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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli az Erasmus program 30 év alatt elért eredményeit, amely 1987 óta 9 millió 
személyt, köztük fiatalokat, hallgatókat és a legutóbbi időben egyetemi dolgozókat vont 
be mobilitási tevékenységekbe; hangsúlyozza a program erőteljes európai hozzáadott 
értékét, és az európai fiatalokba való stratégiai beruházásként betöltött szerepét;

2. megjegyzi, hogy az Erasmus programnak többet kell tennie annak érdekében, hogy 
hozzáférhető legyen a marginalizált csoportok, különösen a fogyatékossággal élő és a 
sajátos nevelési igényű személyek, a földrajzilag hátrányos helyzetű személyek, a korai 
iskolaelhagyók, a kisebbséghez tartozó személyek, a társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetűek stb. számára;

3. tudomásul veszi az Európai Szolidaritási Testület végrehajtási szakaszának kezdetét, bár 
jogalap nélkül; sajnálja, hogy az Erasmus+ Európai önkéntes szolgálat számára juttatott 
költségvetéséből az Európai Szolidaritási Testület számára történő elkülönítésről szóló 
eredeti határozatot végrehajtási jogi aktussal fogadták el;

4. ragaszkodik ahhoz, hogy minden szakmai gyakorlati vagy tanulószerződéses gyakorlati 
képzési program olyan fizetett helyeket biztosítson, amelyek soha nem vezetnek 
munkakörök helyettesítéséhez, és a program helye szerinti országban alkalmazandó 
szabályozási kerettel vagy az alkalmazandó kollektív megállapodásokkal, vagy 
mindkettővel összhangban lévő írásbeli, szakmai gyakorlatra vagy tanulószerződéses 
gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodáson alapulnak, valamint ahhoz, hogy e 
programok kövessék a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló, 2014. 
március 10-i tanácsi ajánlásban1 foglalt elveket;

5. aggódik az Erasmus+ Diákhitelgarancia-eszköz alacsony felhasználási aránya, valamint 
elégtelen földrajzi kiterjedése miatt, amely három országban bankokra, másik kettőben 
pedig egyetemekre korlátozódik; sürgeti a Bizottságot és az Európai Beruházási Alapot, 
hogy vezessenek be végrehajtási stratégiát annak érdekében, hogy maximalizálni 
lehessen az eszköz hatékonyságát 2020-ig, vagy könnyítsék meg a fel nem használt 
források újrafelosztását magában a programban, és tegyék lehetővé a fellépések jobb 
finanszírozását a különböző ágakon belül;

6. csalódottan veszi tudomásul, hogy előfordulhat, hogy a hallgatóknak banki kölcsönhöz 
kell folyamodniuk ahhoz, hogy részt vehessenek az Erasmus+-programokban;

7. kiemeli, hogy az eladósodottság negatív hatással van a személyes fejlődésre és a 
munkaerőpiaci integrációra, és hogy inkluzív és széleskörűen hozzáférhető 
ösztöndíjakat kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy egyetlen hallgató se 
maradjon ki egy programból azért, mert nem rendelkezik elegendő jövedelemmel;

                                               
1 HL C 88., 2014.3.27, 1. o.
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8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Európa a polgárokért program és a Kreatív Európa 
program kultúra alprogramjának sikerességi aránya még mindig alacsony (2017-ben 
21%, illetve 22% volt); hangsúlyozza, hogy a megfelelőbb finanszírozási szint döntő 
fontosságú e nem kielégítő eredmények kezelése szempontjából, amelyek 
kontraproduktívak maga a program célkitűzései szempontjából, mivel eltántorítják a 
polgárokat a részvételtől;

9. kiemeli az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 
szerepét a három kulturális és oktatási program végrehajtásában: ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki az EACEA belső ellenőrzési hiányosságaival kapcsolatban, 
amelyekre az Erasmus+ program és a Kreatív Európa program támogatásainak kezelése 
terén végzett ellenőrzés derített fényt; megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési 
Szolgálata hiányosságokat talált az EACEA Erasmus+-támogatásokat kezelő 
folyamatában; ezért úgy véli, hogy a Bizottságnak és az EACEA-nak nem lehetnek 
nehézségei a szükséges korrekciós intézkedések annak érdekében való bevezetésével, 
hogy biztosítsák a teljes körű átláthatóságot, és garantálják, hogy a kulturális és oktatási 
programokat a legmagasabb színvonalon hajtják végre;

10. tudomásul veszi a kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze végrehajtási 
szakaszának első eredményeit, a pénzügyi közvetítőkkel a kezdeti szakaszban aláírt 280 
szerződést; várja az eszköz működési szakaszának folyamatos előrehaladását, amely 
ezáltal stabil eszközöket biztosítana, amelyeket bele lehetne foglalni az eszköz nyomon 
követésének végrehajtásába az InvestEU programon belül;

11. elismeri, hogy a számvevőszéki vizsgálat nem tárt fel lényeges hibákat az Európai 
Iskolák 2017-re vonatkozó végleges konszolidált pénzügyi kimutatásaiban, és hogy az 
Európai Iskolák és a főtitkári hivatal éves beszámolójukat a hivatalosan megállapított 
határidőn belül készítették el; megjegyzi azonban, hogy az Európai Iskolák belső 
ellenőrzési rendszerét tovább kell javítani ahhoz, hogy megfeleljen a Számvevőszék és 
az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ajánlásainak; 

12. továbbra is aggódik a főtitkári hivatal és a kiválasztott iskolák belső ellenőrzési 
rendszerei, különösen a kifizetési rendszerek, az ellenőrzési környezet és a felvételi 
folyamat terén tapasztalható jelentős hiányosságok miatt; 

13. megállapítja, hogy a Számvevőszék nem tudta megerősíteni, hogy az iskolák 2016. évi 
pénzgazdálkodása megfelelt a költségvetési rendeletben és annak végrehajtási 
szabályaiban előírtaknak; ezért további erőfeszítéseket kér a költségvetésen kívüli 
számlák kezelésével, a számviteli és belső ellenőrzési rendszerek javításával, valamint a 
felvételi és kifizetési eljárásokkal és a költségvetési gazdálkodás javítását célzó 
iránymutatások kidolgozásával kapcsolatos fennmaradó ajánlások lezárására; 

14. megjegyzi, hogy az Európai Iskolák új pénzügyi szabályzatának fokozatos 
hatálybalépése jelentős kihívások elé állítja az Európai Iskolák irányítását, mivel az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő és a számvitelért felelős tisztviselő feladatait 
központosítják, a pénzügyi ellenőrzés pedig belső ellenőrzési egységgé válik az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő szolgálatára; e tekintetben úgy ítéli meg, hogy a 
különböző számviteli és ellenőrzési funkciók szerkezetátalakítását megfelelő igazgatási 
rendszernek kell támogatnia;
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15. felhívja a figyelmet az Európai Iskolák előtt álló számos kihívásra, például a brexittel 
járó átmenetre és az iskolák túlzsúfoltságának romlására Brüsszelben; felhívja az 
Európai Bizottságot és az Európai Iskolákat, hogy számoljanak be a Kulturális és 
Oktatási Bizottságnak az Egyesült Királyság kilépéséről, valamint arról, hogy hogyan 
szándékoznak fenntartani a magas színvonalú angol nyelvoktatást az Európai 
Iskolákban az Egyesült Királyság kilépése után; 

16. aggodalommal veszi tudomásul a Human Rights Watch és az Európai Fogyatékosügyi 
Fórum által 2018. decemberben „A fogyatékossággal élő gyermekek útjában álló 
akadályok az Európai Iskolák rendszerében” című jelentésben tett megállapításokat, 
többek között a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik elleni állítólagos 
zaklatási eseteket; felhívja az Európai Iskolák rendszerét, hogy tartsák be a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (UNCRPD); sürgeti 
az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai 
Iskolákkal közösen indítson hivatalos vizsgálatot az említett jelentés megállapításaival 
kapcsolatban; kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fontolják meg 
legalább a következőket:

(i) az Európai Iskolákban az oktatási támogatás nyújtására vonatkozó politika 
módosítása az UNCRPD teljes körű betartásának biztosítása érdekében;

(ii) a fogyatékossággal élő gyermekek szükségleteinek kielégítése, többek között 
támogató technológiák alkalmazása révén;

(iii) a tanárok fogyatékossággal és befogadó oktatással kapcsolatos rendszerszintű 
képzésének kialakítása, többek között kisegítő tanárok és kisegítő asszisztensek 
képzése a fogyatékossággal élő gyermekek személyre szabott szükségleteivel 
kapcsolatban;

17. elismeri, hogy a Számvevőszékre jelentős munkateher hárul; felhívja azonban a 
Számvevőszéket, hogy időben tegye közzé jelentéseit, különösen az Európai Iskolákra 
vonatkozót annak érdekében, hogy a Parlamentnek elegendő ideje legyen költségvetési 
és politikai ellenőrzési feladatainak megfelelő végrehajtására.
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