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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, että liikkuvuutta Erasmus+ -ohjelmassa koskevan 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 22/2018 johtopäätöksissä 
todetaan, että ohjelmalla on myönteinen vaikutus osallistujien asenteisiin unionia 
kohtaan ja että ohjelma tuottaa eurooppalaista lisäarvoa monin eri tavoin; korostaa 
kuitenkin, että olisi toteutettava lisätoimia, jotta indikaattorit voitaisiin täysin mukauttaa 
tavoitteisiin, ja että haku- ja raportointiprosessia on yksinkertaistettava; 

2. korostaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, että monimutkaiset säännöt 
lisäävät virheriskiä, mikä johtaa olennaisten virheiden lisääntymiseen tietyissä 
ohjelmissa; toteaa, että haku- ja raportointiprosessia on yksinkertaistettava; kehottaa 
siksi komissiota vähentämään unionin rahoituksen hakijoiden ja edunsaajien 
hallinnollista taakkaa;

3. on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan unionin Erasmus+ 
-rahoituksen saajat olivat joissakin tapauksissa velvollisia noudattamaan kansallisia 
sääntöjä, jotka eivät olleet täysin unionin periaatteiden mukaisia; korostaa, että 
komission olisi valvottava tarkasti täytäntöönpanotoimien johdonmukaisuutta kaikissa 
jäsenvaltioissa;

4. on tyytyväinen Erasmus+ -ohjelman myönteiseen vaikutukseen heikommista 
lähtökohdista tulevien ihmisten osallisuuden edistämisessä, kuten 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 22/2018 todetaan; kehottaa 
parantamaan tämän alan määritelmää, raportointia ja seurantaa, jotta varmistetaan 
Erasmus+ -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja Luova Eurooppa 
-ohjelman osallistavuus;

5. korostaa tarvetta lisätä Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien rahoitusta pitäen 
mielessä ohjelmien onnistumisen ja niiden tuoman lisäarvon;

6. toteaa, että opintolainojen takausjärjestelmä ei ole tuottanut odotettuja tuloksia, minkä 
seurauksena komissio päätti kohdentaa asianomaiset varat uudelleen;

7. suhtautuu myönteisesti tuloksiin, joita on saatu Erasmus+ -ohjelman kouluhankkeita ja 
ammatillista koulutusta edistävistä toimista, joiden ansiosta laajemmat oppilas- ja 
opiskelijaryhmät voivat osallistua paremmin mukautettuun liikkuvuuteen ja siten 
parantaa unionin tuntemusta, mikä osoittaa, että Erasmus+ -ohjelma on kehittynyt 
paljon opiskelijoiden liikkuvuutta pidemmälle;

8. on tyytyväinen Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta ohjelmasta nuorille 
tarjottuihin 11 000 palvelupaikkaan; pitää kuitenkin valitettavana, että ammatilliseen 
toimintaan osallistuneiden määrästä ei ole saatavilla tietoja; panee merkille, että 
joulukuuhun 2018 mennessä yli 93 000 nuorta oli rekisteröitynyt ohjelmaan mutta vain 
11 000:lla on ollut mahdollisuus osallistua solidaarisuustoimiin; vaatii siksi riittävää 
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rahoitusta, jolla varmistetaan kysynnän täysimääräinen kattaminen erityisesti 
vapaaehtoistoiminnan lohkossa;

9. korostaa, että Luova Eurooppa -ohjelman onnistumisaste parani vuodesta 2017 (se oli 
Kulttuuri-alaohjelmassa 31 prosenttia ja Media-alaohjelmassa 48 prosenttia), mutta 
tähdentää, että rahoituksen on vastattava vielä paremmin tarpeita, jotta voidaan puuttua 
edelleen epätyydyttäviin tuloksiin;

10. kehottaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA) 
kiinnittämään asianmukaista huomiota hakuprosessien yksinkertaistamiseen ja 
kohdeyleisöihin mukauttamiseen, jotta voidaan parantaa ohjelmien saatavuutta;

11. pitää myönteisinä Luova Eurooppa -ohjelman yhteydessä toteutettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi luovilla toimialoilla ja kulttuurialalla ja erityisesti 
Media-ohjelmasta rahoitettuja hankkeita toteuttavien naisten osuutta; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tarjouskilpailuihin vastanneiden naisten määrä on edelleen 
suhteettoman alhainen (71 prosenttia miehiä ja 29 prosenttia naisia); 

12. on tyytyväinen kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla takausjärjestelyllä saavutettuihin 
hyviin tuloksiin, sillä pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia on helpotettu 
ja rahoituksen välittäjät on saatettu tietoisiksi tällaisten yritysten tarpeista; 

13. kehottaa komissiota esittelemään tuloksia kulttuuriperinnön eurooppalaisesta 
teemavuodesta 2018, jolle myönnettiin rahoitusta 8 miljoonaa euroa ja jonka aikana 
järjestettiin yli 23 000 tapahtumaa yli 37 maassa, kuten todetaan 28. lokakuuta 2019 
annetussa komission kertomuksessa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 
2018 täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista; kannustaa voimakkaasti 
komissiota jatkamaan ponnistelujaan perintöarvojen edistämiseksi soveltamalla 
kulttuuriperintöä koskevaa eurooppalaista toimintakehystä, joka julkaistiin 
kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 jälkeen; 

14. panee merkille, että koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
(EACEA) sisäisen valvonnan järjestelmää on vielä parannettava merkittävästi, kuten 
Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien avustusten hallinnointia koskevan 
tarkastuksen toisessa vaiheessa esitetyt varaumat osoittavat; kehottaa EACEAa 
toteuttamaan kaikki tarvittavat korjaavat toimet, jotta varmistetaan ohjelmien 
mahdollisimman laadukas täytäntöönpano;

15. vahvistaa tukevansa komission multimediatoimintoja, jotka edistävät unionin asioita 
koskevaa riippumatonta raportointia tiedotusvälineissä ja eurooppalaisuuden 
edistämistä; on kuitenkin huolissaan tilintarkastustuomioistuimen Euronewsia koskevan 
nopean tilannearvion nro 6/2019 päätelmistä, joissa korostetaan avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden puutetta Euronewsille myönnettävän komission rahoituksen 
yhteydessä sekä seuranta- ja arviointimekanismien riittämättömyyttä; kehottaa lisäksi 
komissiota lisäämään multimediatoimintoja koskevan talousarvion avoimuutta ja 
parantamaan menoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta erityisesti luomalla erilliset 
budjettikohdat eri toiminnoille ja suorittamalla kattavan tarkastuksen varojen käytölle;

16. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut olennaisia 
virheitä Eurooppa-koulujen vuoden 2018 lopullisessa konsolidoidussa tilinpäätöksessä; 
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panee huolestuneena merkille keskustoimiston ja tiettyjen Eurooppa-koulujen sisäisten 
valvontajärjestelmien merkittävän heikkouden erityisesti maksujärjestelmissä, 
valvontaympäristössä, hankintamenettelyissä ja palvelukseenottomenettelyjen 
dokumentoinnissa; ilmaisee kasvavan huolensa siitä, että Eurooppa-koulut eivät toteuta 
toimenpiteitä tilintarkastustuomioistuimen toistuvasti havaitsemien ja Euroopan 
parlamentin vastuuvapauden myöntämistä koskevissa mietinnöissään korostamien 
ongelmien johdosta; kehottaa siksi Eurooppa-kouluja toteuttamaan lisätoimia 
kirjanpidon, sisäisen valvontajärjestelmän, hallinnollisten toimien, palvelukseenoton, 
hankintojen ja maksujen suhteen tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 
vuosikertomuksessa esitettyjen suositusten mukaisesti;

17. kiinnittää huomiota haasteisiin, joita Eurooppa-kouluilla on edessään Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, 
unionista eroamisen vuoksi, ja kehottaa komissiota ja Eurooppa-kouluja raportoimaan 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta ja siitä, 
miten ne aikovat jatkaa ensiluokkaisen englanninkielisen opetuksen tarjoamista 
Eurooppa-kouluissa Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen;

18. korostaa naisten aliedustusta (31 prosenttia) koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston keskijohdon tehtävissä; kehottaa virastoa saavuttamaan 
40 prosentin tavoitteen vuonna 2020.
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