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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 22/2018, mis käsitleb liikuvust 
programmi „Erasmus+“ raames, tehtud järelduste üle, mille kohaselt muudab programm 
osalejate suhtumist liitu positiivsemaks ja loob mitmel moel Euroopa lisaväärtust; 
rõhutab siiski, et tuleks teha lisapingutusi, mille tulemusel viidaks näitajad 
eesmärkidega täielikult kooskõlla, ning et taotlus- ja aruandlusprotsessi on vaja 
lihtsustada; 

2. juhib tähelepanu Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) järeldusele, et 
keerulised eeskirjad suurendavad veariski, mille tulemusel suureneb teatavates 
programmides oluliste vigade osakaal; järeldab, et taotlus- ja aruandlusprotsessi on vaja 
lihtsustada; kutsub seetõttu komisjoni üles vähendama liidu rahastamise taotlejate ja 
toetusesaajate bürokraatlikku koormust;

3. peab murettekitavaks kontrollikoja järeldust, et programmi „Erasmus+“ raames liidu 
vahenditest toetuse saajad olid mõnel juhul kohustatud järgima riigisiseseid 
õigusnorme, mis ei olnud liidu põhimõtetega täielikult kooskõlas; rõhutab, et komisjon 
peaks tähelepanelikult jälgima, et rakendusmeetmed oleksid kõigis liikmesriikides 
ühtsed;

4. tunneb heameelt, et programmil „Erasmus+“ on positiivne mõju kehvematest oludest 
pärit inimeste kaasamise edendamisel, nagu on märgitud kontrollikoja eriaruandes nr 
22/2018; nõuab selle valdkonnas määratluse, aruandluse ja järelevalve parandamist, et 
tagada programmi „Erasmus+“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse ja programmi „Loov 
Euroopa“ kaasavus;

5. rõhutab vajadust suurendada programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ rahastamist, 
pidades silmas programmide edukust ja nendega kaasnevat lisaväärtust;

6. tõdeb, et kuna üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastu ei ole andnud oodatud tulemusi, 
otsustas komisjon selle vahendid ümber jaotada;

7. väljendab heameelt programmi „Erasmus+“ raames kooliprojektide ning kutsehariduse 
ja -õppe toetamiseks tehtud jõupingutuste tulemuste üle, mis annavad suuremale hulgale 
õpilastele ja üliõpilastele parema juurdepääsu kohandatud liikuvusele ning edendavad 
seeläbi paremat arusaamist liidust, tõestades, et programm „Erasmus+“ on nüüdseks 
midagi palju enamat kui pelgalt üliõpilaste liikuvusprogramm;

8. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa solidaarsuskorpuse programm pakub noortele 
11 000 teenistuskohta; peab siiski kahetsusväärseks, et programmi kutsealase 
tegevussuuna puhul puuduvad andmed töö- ja praktikakohtade arvu kohta; märgib, et 
2018. aasta detsembriks oli programmis osalema registreerunud üle 93 000 noore, kuid 
solidaarsustegevuses oli võimalik osaleda ainult 11 000 noorel; nõuab seetõttu piisavat 
rahastamist, et katta nõudlus täielikult, eriti vabatahtlikus tegevussuunas;



PE643.224v02-00 4/7 AD\1196859ET.docx

ET

9. toonitab, et programmi „Loov Euroopa“ edukuse määr on võrreldes 2017. aastaga 
tõusnud (31 % kultuuri ja 48 % MEDIA alaprogrammi puhul), kuid rõhutab, et nende 
endiselt mitterahuldavate tulemuste parandamiseks on vaja vajadustele paremini 
vastavaid rahasummasid;

10. palub Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametil (EACEA) pöörata 
nõuetekohast tähelepanu taotlusprotsesside lihtsustamisele ja sihtrühmadele 
kohandamisele, et muuta programmid paremini kättesaadavaks;

11. tervitab programmi „Loov Euroopa“ raames tehtud jõupingutusi, et saavutada loome- ja 
kultuurisektoris suurem sooline tasakaal ja suurendada eelkõige MEDIA programmist 
rahastatavaid projekte läbiviivate naiste osakaalu; taunib siiski asjaolu, et 
pakkumiskutsetele vastanud naiste arv on endiselt ebaproportsionaalselt väike (71 % 
mehi ja 29 % naisi); 

12. kiidab heaks tagatissüsteemi head tulemused kultuuri- ja loomesektoris, kuna väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele on lihtsustatud ning 
finantsvahendajaid on teavitatud selliste ettevõtjate vajadustest; 

13. kutsub komisjoni üles jagama teavet selle kohta, milliseid tulemusi andis Euroopa 
kultuuripärandiaasta 2018, mida rahastati 8 miljoni euroga ja mille jooksul korraldati 
üle 23 000 ürituse rohkem kui 37 riigis, nagu on märgitud komisjoni 28. oktoobri 
2019. aasta aruandes Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 elluviimise, tulemuste ja 
üldhinnangu kohta; soovitab tungivalt, et komisjon jätkaks kultuuripärandi 
edendamiseks tehtavaid jõupingutusi ja kohaldaks seejuures Euroopa kultuuripärandi 
tegevusraamistikku, mis avaldati pärast Euroopa kultuuripärandiaastat 2018; 

14. märgib, et EACEA sisekontrollisüsteemi tuleb veel oluliselt parandada, nagu näitavad 
programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ toetuste haldamise auditi teises etapis 
tehtud reservatsioonid; palub EACEA-l võtta kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
tagada programmide võimalikult kvaliteetne rakendamine;

15. kinnitab oma toetust komisjoni multimeediategevusele, mis aitab kaasa liidu asjade 
sõltumatule kajastamisele meedias ja Euroopa avaliku sfääri edendamisele; on siiski 
mures kontrollikoja Euronewsi käsitleva teema kiirülevaate nr 6/2019 järelduste pärast, 
milles rõhutatakse läbipaistvuse ja aruandekohustuse puudumist komisjoni poolt 
Euronewsile rahalise toetuse andmise korras ning järelevalve- ja 
hindamismehhanismide ebapiisavat töökindlust; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon 
suurendaks multimeediategevuse eelarve läbipaistvust ja parandaks kulutustega seotud 
aruandlust, eelkõige luues eri tegevuste jaoks eraldi eelarveread ja teostades vahendite 
kasutamise põhjaliku auditi;

16. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda ei leidnud Euroopa koolide 2018. aasta 
lõplikes konsolideeritud finantsaruannetes olulisi vigu; märgib murega, et keskasutuse 
ja valitud Euroopa koolide sisekontrollisüsteemides esineb tõsiseid puudusi, eelkõige 
maksesüsteemides, kontrollikeskkonnas, hankemenetlustes ja töölevõtmismenetluste 
dokumenteerimises; väljendab kasvavat muret seoses sellega, et Euroopa koolid ei ole 
oma tegevuses arvesse võtnud probleeme, millele kontrollikoda on korduvalt osutanud 
ja mida Euroopa Parlament on rõhutanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
raportites; nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa koolid teeksid lisapingutusi, et järgida 
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kontrollikoja 2018. aasta aruandes esitatud soovitusi raamatupidamise, 
sisekontrollisüsteemi, haldustoimingute, värbamise, hangete ja maksete kohta;

17. juhib tähelepanu probleemidele, millega Euroopa koolid peavad toime tulema 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „Ühendkuningriik“) liidust 
väljaastumise protsessi käigus, ning kutsub komisjoni ja Euroopa koole üles andma 
kultuuri- ja hariduskomisjonile aru Ühendkuningriigi väljaastumise ja selle kohta, 
kuidas kavatsetakse pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist jätkata esmaklassilise 
ingliskeelse õppe võimaldamist Euroopa koolides;

18. juhib tähelepanu naiste alaesindatusele (31 %) EACEA keskastme juhtide 
ametikohtadel; kutsub ametit üles saavutama 2020. aastal 40 % eesmärk.
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