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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina programos „Erasmus“ 30 įgyvendinimo metų pasiekimus – nuo 
1987 m. šioje programoje dalyvavo 9 mln. asmenų, įskaitant jaunimą, studentus ir 
pastaruoju metu – darbuotojus, kurie naudojasi judumo galimybėmis; atkreipia dėmesį į 
programos sukuriamą didelę Europos pridėtinę vertę ir jos vaidmenį užtikrinant 
strategines investicijas į Europos jaunimą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad programa „Erasmus“ turi būti labiau prieinama 
marginalizuotoms grupėms, ypač neįgaliesiems ir specialiojo ugdymo poreikių 
turintiems asmenims, nepalankioje geografinėje padėtyje esantiems asmenims, 
mokyklos nebaigusiems asmenims, mažumoms priklausantiems asmenims, socialiai ir 
ekonomiškai nepalankioje padėtyje esantiems asmenims ir pan.;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad net ir neturint teisinio pagrindo pradėtas Europos solidarumo 
korpuso įgyvendinimas; apgailestauja dėl to, kad pradinis sprendimas skirti programos 
„Erasmus+“ Europos savanorių tarnybos biudžeto lėšas Europos solidarumo korpusui 
buvo priimtas įgyvendinimo aktu;

4. primygtinai reikalauja, kad pagal bet kokią stažuočių ar pameistrystės programą būtų 
užtikrinama apmokama praktika, kuri niekada neturi pakeisti įdarbinimo ir ji turėtų būti 
grindžiama raštiška stažuotės ar pameistrystės sutartimi, laikantis šalies, kurioje vyksta 
stažuotė ar pameistrystė, taikomos reglamentavimo sistemos ar taikomų kolektyvinių 
susitarimų arba abiejų dalykų, ir kad pagal ją būtų laikomasi 2014 m. kovo 10 d. 
Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemos1 išdėstytų principų;

5. yra susirūpinęs dėl žemo naudojimosi programos „Erasmus+“ studentų paskolų 
garantijų sistema lygio, taip pat dėl nepakankamos šios programos geografinės 
aprėpties, kuri apima tik trijų šalių bankus ir kitų dviejų šalių universitetus; primygtinai 
ragina Komisiją ir Europos investicijų fondą nustatyti įgyvendinimo strategiją, kad iki 
2020 m. būtų kuo labiau padidintas šios sistemos veiksmingumas; arba kitu atveju 
palengvinti nepanaudotų lėšų perskirstymą pačioje programoje ir sudaryti sąlygas kitų 
paprogramių veiksmams geriau finansuoti;

6. su nusivylimu atkreipia dėmesį į tai, kad, norėdami dalyvauti „Erasmus+“ programose, 
studentai gali būti priversti imti banko paskolas;

7. pabrėžia, kad įsiskolinimas daro neigiamą poveikį asmens tobulėjimui ir tinkamai 
integracijai į darbo rinką ir kad turi būti teikiamos įtraukios ir plačiai prieinamos 
stipendijos, kad nė vienam studentui nebūtų užkirstas kelias mokytis dėl nepakankamų 
pajamų;

8. yra susirūpinęs dėl to, kad pagal programą „Europa piliečiams“ ir programos 
„Kūrybiška Europa“ paprogramę „Kultūra“ vis dar atrenkama labai nedaug projektų 

                                               
1 OL C 88, 2014 3 27, p. 1.
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(atitinkamai 21 ir 22 proc. 2017 m.); pabrėžia, kad siekiant, jog nebūtų tokių 
nepatenkinamų rezultatų, kurie neatitinka pačios programos tikslų ir neskatina piliečių 
dalyvauti programoje, nepaprastai svarbu užtikrinti tinkamesnį finansavimo lygį;

9. atkreipia dėmesį į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 
(EACEA) vaidmenį įgyvendinant tris kultūros ir švietimo programas, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl EACEA vidaus kontrolės trūkumų, nustatytų vykdant programos 
„Erasmus+“ ir programos „Kūrybiška Europa“ dotacijų valdymo auditą; pažymi, kad 
pati Komisijos Vidaus audito tarnyba nustatė trūkumų EACEA programos „Erasmus+“ 
dotacijų valdymo procese; todėl laikosi nuomonės, kad Komisija ir EACEA neturėtų 
susidurti su sunkumais nustatydamos reikiamus taisomuosius veiksmus, kad būtų 
užtikrinamas visiškas skaidrumas ir garantuojama aukščiausia jų kultūros ir švietimo 
programų įgyvendinimo kokybė;

10. atkreipia dėmesį į pirmuosius kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonės 
įgyvendinimo etapo rezultatus ir į tai, kad pasirašytos pirmosios 280 sutarčių su finansų 
tarpininkais; tikisi, kad bus nuolat daroma pažanga priemonės veiklos etapu, taip 
suteikiant tvirtus įrankius, kurie būtų įtraukti į priemonės tolesnės veiklos įgyvendinimą 
pagal programą „InvestEU“;

11. pripažįsta, kad Audito Rūmai atlikę peržiūrą nenustatė reikšmingų klaidų 2017 m. 
Europos mokyklų galutinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose ir kad Europos 
mokyklos ir centrinis biuras per teisės aktuose nustatytą terminą parengė savo metines 
finansines ataskaitas; tačiau pažymi, kad Europos mokyklų vidaus kontrolės sistemai vis 
dar reikia tolesnių patobulinimų, kad būtų galima įgyvendinti Audito Rūmų ir Europos 
Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) pateiktą rekomendaciją; 

12. tebėra susirūpinęs dėl didelių centrinio biuro ir atrinktų mokyklų vidaus kontrolės 
sistemų trūkumų, ypač susijusių su mokėjimo sistemomis, kontrolės aplinka ir 
įdarbinimo procesu; 

13. pažymi, kad Audito Rūmai negalėjo patvirtinti, jog mokyklų finansų valdymas 2017 m. 
atitiko Finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles; todėl reikalauja toliau dėti 
pastangas siekiant užbaigti įgyvendinti likusias rekomendacijas, susijusias su 
nebiudžetinių sąskaitų valdymu, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tobulinimu, taip 
pat įdarbinimo ir mokėjimo procedūromis, ir parengti biudžeto valdymo tobulinimo 
gaires; 

14. pažymi, kad laipsniškas naujojo Europos mokyklų finansinio reglamento įsigaliojimas 
sukels didelių Europos mokyklų valdymo sunkumų, nes leidimus suteikiančio 
pareigūno ir apskaitos pareigūno funkcijos bus centralizuotos, o finansų kontrolę 
vykdys leidimus suteikiančio pareigūno tarnybai pavaldus vidaus kontrolės padalinys; 
šiuo požiūriu mano, kad skirtingų apskaitos ir kontrolės funkcijų restruktūrizavimas turi 
būti paremtas tinkama administracine sistema;

15. atkreipia dėmesį į keletą Europos mokyklų laukiančių uždavinių, susijusių, pvz., su 
pereinamuoju laikotarpiu dėl „Brexit’o“ ir su blogėjančia perpildytų mokyklų padėtimi 
Briuselyje; ragina Europos Komisiją ir Europos mokyklas pranešti komitetui apie JK 
išstojimą iš ES ir apie tai, kaip jos ketina toliau organizuoti aukščiausio lygio anglų 
kalbos mokymą Europos mokyklose JK išstojus iš ES; 
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16. su susirūpinimu atkreipia dėmesį į organizacijos „Human Rights Watch“ ir Europos 
neįgaliųjų forumo 2018 m. gruodžio mėn. išvadas, pateikiamas ataskaitoje, kurioje 
analizuojamas dokumentas „Kliūtys, su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai Europos 
mokyklų sistemoje“ (angl. „Barriers for Children with Disabilities in the European 
School System“), įskaitant įtariamus priekabiavimo prie neįgalių vaikų ir jų šeimų 
atvejus; ragina užtikrinti, kad Europos mokyklų sistema atitiktų JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją (JT NTK); ragina Europos Komisiją kartu su ES pagrindinių teisių agentūra 
ir Europos mokyklomis pradėti oficialų minėtosios ataskaitos išvadų tyrimą; prašo 
Europos Komisijos ir valstybių narių apsvarstyti bent jau šiuos aspektus:

i) iš dalies pakeisti Europos mokyklų pedagoginės paramos teikimo politiką siekiant 
užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi JT NTK;

ii) atsižvelgti į neįgalių vaikų poreikius, be kita ko, naudojant pagalbines 
technologijas;

iii) parengti visos sistemos mokytojų mokymus, susijusius su neįgalumu ir įtraukiu 
švietimu, įskaitant paramos mokytojams ir pagalbiniams darbuotojams mokymus, 
susijusius su asmeniniais neįgalių vaikų poreikiais;

17. pripažįsta, kad Audito Rūmams tenka didelis darbo krūvis; vis dėlto ragina Audito 
Rūmus laiku skelbti savo ataskaitas ir ypač ataskaitą dėl Europos mokyklų, kad 
Parlamentui būtų suteikta pakankamai laiko tinkamai vykdyti savo biudžeto ir politinės 
kontrolės funkciją.
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