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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar resultaten av Erasmus, som nu fyller 30 år, och som 
sedan 1987 har gjort det möjligt för 9 miljoner personer, däribland unga, studenter och, 
nyligen, personal att delta i utbyten. Parlamentet betonar det stora europeiska mervärde 
som programmet ger och dess roll som en strategisk investering i Europas ungdomar.

2. Europaparlamentet noterar att Erasmusprogrammet måste göra mer för att vara 
tillgängligt för marginaliserade grupper, särskilt personer med funktionsnedsättning och 
särskilda utbildningskrav, personer som är geografiskt missgynnade, personer som 
lämnar skolan i förtid, personer som tillhör en minoritet, personer som befinner sig i en 
socioekonomiskt missgynnad ställning osv.

3. Europaparlamentet noterar att genomförandefasen för den europeiska solidaritetskåren 
har inletts, dock utan rättslig grund. Parlamentet beklagar att det ursprungliga beslutet 
att anslå medel från budgeten för Erasmus+ (europeiska volontärtjänsten) till den 
europeiska solidaritetskåren fattades genom en genomförandeakt.

4. Europaparlamentet insisterar på att ett praktik- eller lärlingsprogram ska tillhandahålla 
betald praktik som aldrig leder till att arbetstillfällen ersätts och som grundar sig på ett 
skriftligt praktik- eller lärlingsavtal i enlighet med det tillämpliga regelverket eller 
tillämpliga kollektivavtal, eller både och, i det land där det äger rum och att det bör följa 
de principer som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om 
kvalitetskriterier för praktikprogram1.

5. Europaparlamentet är oroat över det låga utnyttjandet av garantimöjligheten för 
studielån inom Erasmus+ och dess otillräckliga geografiska täckning, som är begränsad 
till banker i tre länder och universitet i två andra. Parlamentet uppmanar med eftertryck 
kommissionen och Europeiska investeringsfonden att inrätta en genomförandestrategi 
för att maximera studielånegarantins effektivitet till 2020, eller alternativt underlätta 
omfördelningen av de outnyttjade medlen i själva programmet och möjliggöra en bättre 
finansiering av åtgärder inom de olika programområdena.

6. Europaparlamentet noterar med besvikelse att studenter kan bli tvungna att ta banklån 
för att delta i Erasmus± program.

7. Europaparlamentet framhåller att skuldsättning har en negativ inverkan på den 
personliga utvecklingen och den hållbara integrationen på arbetsmarknaden, och att 
inkluderande och lättillgängliga bidrag måste tillhandahållas så att inte någon 
studerande utestängs på grund av otillräcklig inkomst.

8. Europaparlamentet är oroat över att det fortfarande är så få projekt som är 
framgångsrika inom ramen för programmet Ett Europa för medborgarna och 
delprogrammet Kreativa Europa för kultur (21% respektive 22% under 2017). 

                                               
1 EUT C 88, 27.3.2014, s. 1.
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Parlamentet betonar att en mer adekvat finansieringsnivå är avgörande för att ta itu med 
dessa otillfredsställande resultat som motverkar själva programmets mål genom att de 
avskräcker medborgare från att delta.

9. Europaparlamentet betonar rollen för genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur (Eacea) när det gäller att genomföra de tre programmen 
för kultur och utbildning. Parlamentet uttrycker dock sin oro över de brister i den 
interna kontrollen vid Eacea som identifierades vid en revision av bidragsförvaltningen 
inom Erasmus+ och Kreativa Europa. Parlamentet noterar att kommissionens tjänst för 
internrevision har funnit brister i Eaceas bidragsförvaltningsprocess för Erasmus+. 
Parlamentet anser därför att kommissionen och Eacea inte bör ha några svårigheter att 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att säkerställa full transparens och 
garantera högsta kvalitet i genomförandet av kultur- och utbildningsprogrammen.

10. Europaparlamentet noterar de första resultaten av genomförandefasen av 
garantiinstrumentet för de kulturella och kreativa sektorerna, och att 280 avtal redan har 
undertecknats med de finansiella intermediärerna. Parlamentet ser fram emot en stadig 
förbättring av instrumentets operativa fas, för att på så sätt ge solida verktyg som kan 
ingå i genomförandet av uppföljningen av instrumentet inom ramen för InvestEU-
programmet.

11. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten vid sin granskning inte upptäckte 
några väsentliga fel i den slutliga konsoliderade årsredovisningen för Europaskolorna 
för 2017, och att Europaskolorna och det centrala kontoret hade utarbetat sin 
årsredovisning inom den föreskrivna tidsfristen. Parlamentet noterar dock att 
Europaskolornas interna kontrollsystem fortfarande behöver förbättras ytterligare för att 
uppfylla rekommendationen från revisionsrätten och kommissionens tjänst för 
internrevision (IAS). 

12. Europaparlamentet är fortsatt oroat över den betydande bristen i det centrala kontorets 
och de utvalda skolornas interna kontrollsystem, särskilt i betalningssystemen, 
kontrollmiljön och rekryteringsprocessen. 

13. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte har kunnat bekräfta att skolornas 
ekonomiska förvaltning 2017 var förenlig med budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser. Parlamentet kräver därför ytterligare insatser för att 
avsluta de återstående rekommendationerna om förvaltningen av konton utanför 
budgeten, förbättring av systemen för redovisning och internkontroll samt rekryterings-
och utbetalningsförfaranden och utarbetandet av riktlinjer för att förbättra 
budgetförvaltningen. 

14. Europaparlamentet noterar att det gradvisa ikraftträdandet av den nya 
budgetförordningen för Europaskolorna kommer att innebära stora utmaningar för 
styrningen av Europaskolorna, eftersom utanordnarens och räkenskapsförarens 
funktioner kommer att vara centraliserade och ekonomistyrningen kommer att bli en 
intern kontrollenhet som är underställd utanordnaren. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att omstruktureringen av de olika redovisnings- och kontrollfunktionerna
måste stödjas av ett adekvat förvaltningssystem.
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15. Europaparlamentet uppmärksammar de många utmaningar som ligger framför 
Europaskolorna, såsom övergången till brexit och den förvärrade situationen när det 
gäller de överfulla skolorna i Bryssel. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
Europaskolorna att rapportera till utskottet om Förenade kungarikets utträde och hur 
man avser att fortsätta att erbjuda förstklassig engelskspråkig undervisning i 
Europaskolorna efter Förenade kungarikets utträde. 

16. Europaparlamentet noterar med oro de iakttagelser som gjorts av Human Rights Watch 
och Europeiska handikappforumet i december 2018 i deras rapport Barriers for 
Children with Disabilities in the European School System, bland annat påstådda fall av 
trakasserier mot barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Parlamentet 
uppmanar Europaskolorna att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att inleda en 
formell undersökning av resultaten av denna rapport, tillsammans med Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europaskolorna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att åtminstone överväga att

i) ändra policyn för tillhandahållande av pedagogiskt stöd vid Europaskolorna för att 
säkerställa full efterlevnad av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

ii) tillgodose behoven hos barn med funktionsnedsättning, bland annat genom 
användning av tekniska hjälpmedel,

iii) utveckla utbildningar för lärare, som omfattar hela systemet, om funktionshinder 
och inkluderande utbildning, även fortbildning av stödlärare och biträdande 
assistenter om de personliga behoven hos barn med funktionsnedsättning.

17. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens arbetsbörda är hög. Parlamentet 
uppmanar dock revisionsrätten att offentliggöra sina egna rapporter i tid, och särskilt sin 
rapport om Europaskolorna, så att parlamentet har tillräckligt med tid för att på ett 
korrekt sätt utföra sina egna skyldigheter i fråga om budgetkontroll och politisk 
kontroll.
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