
AM\1195024HU.docx PE644.966v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Kulturális és Oktatási Bizottság

2019/2055(DEC)

12.12.2019

MÓDOSÍTÁS:
1 - 20
Véleménytervezet
Sabine Verheyen
(PE643.224v01-00)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság
(2019/2055(DEC))



PE644.966v01-00 2/12 AM\1195024HU.docx

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1195024HU.docx 3/12 PE644.966v01-00

HU

Módosítás 1
Andrey Slabakov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Erasmus+ programról 
szóló európai számvevőszéki különjelentés 
azon megállapítását, hogy a program 
kedvezően alakítja a résztvevők Európai 
Unióval kapcsolatos véleményét, és 
számos formában teremt európai 
hozzáadott értéket; a különjelentés 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy további 
erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, 
hogy a mutatók maradéktalanul 
összhangban legyenek a célkitűzésekkel, és 
szükség van a pályázati és adatközlési 
eljárások egyszerűsítésére;

1. üdvözli az Erasmus+ programról 
szóló európai számvevőszéki különjelentés 
azon megállapítását, hogy a program 
kedvezően alakítja a résztvevők Európai 
Unióval kapcsolatos véleményét, és 
számos formában teremt európai 
hozzáadott értéket; a különjelentés 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy nem 
sikerült elegendő előrelépést elérni, és 
további erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a mutatók maradéktalanul 
összhangban legyenek a célkitűzésekkel;

Or. en

Módosítás 2
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli a Számvevőszék azon 
következtetését, hogy az összetett 
szabályok fokozzák a hiba kockázatát, ami 
a lényeges hibák arányának növekedését 
eredményezi egyes programokban;  
megállapítja, hogy a pályázati és 
adatközlési eljárás egyszerűsítésére van 
szükség; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
csökkentse az adminisztratív terheket az 
európai finanszírozásra pályázók és azok 
kedvezményezettjei számára;

Or. en
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Módosítás 3
Željana Zovko

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmát fejezi ki az Európai 
Számvevőszék azon megállapítása miatt, 
hogy az Erasmus+ keretében támogatásban 
részesült kedvezményezetteknek egyes 
esetekben olyan nemzeti szabályokat 
kellett követniük, amelyek nem voltak 
teljes mértékben összhangban az uniós 
elvekkel; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak szorosan nyomon kell 
követnie a végrehajtási intézkedések 
egységességét valamennyi tagállamban;

2. aggodalmát fejezi ki az Európai 
Számvevőszék azon megállapítása miatt, 
hogy az Erasmus+ keretében támogatásban 
részesült kedvezményezetteknek egyes 
esetekben olyan nemzeti szabályokat 
kellett követniük, amelyek nem voltak 
teljes mértékben összhangban az uniós 
elvekkel; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak szorosan nyomon kell 
követnie a végrehajtási intézkedések 
egységességét valamennyi tagállamban, 
szem előtt tartva a teljes társadalmi 
befogadást és a hátrányos helyzetű 
embereket, akik számára nincsenek uniós 
szintű egységes normák;

Or. en

Módosítás 4
Łukasz Kohut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmát fejezi ki az Európai 
Számvevőszék azon megállapítása miatt, 
hogy az Erasmus+ keretében támogatásban 
részesült kedvezményezetteknek egyes 
esetekben olyan nemzeti szabályokat 
kellett követniük, amelyek nem voltak 
teljes mértékben összhangban az uniós 
elvekkel; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak szorosan nyomon kell 
követnie a végrehajtási intézkedések 
egységességét valamennyi tagállamban;

2. aggodalmát fejezi ki az Európai 
Számvevőszék azon megállapítása miatt, 
hogy az Erasmus+ keretében támogatásban 
részesült kedvezményezetteknek egyes 
esetekben olyan nemzeti szabályokat 
kellett követniük, amelyek nem voltak 
teljes mértékben összhangban az uniós 
elvekkel; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak biztosítania kell a 
végrehajtási intézkedések egységességét 
valamennyi tagállamban;

Or. en



AM\1195024HU.docx 5/12 PE644.966v01-00

HU

Módosítás 5
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az Erasmus+ programnak 
a hátrányos hátterű személyek 
befogadásának előmozdítása terén 
kifejtett pozitív hatását, amint arra az 
Európai Számvevőszék jelentése is 
rámutatott; szorgalmazza a 
fogalommeghatározások, az adatközlés és 
a nyomon követés javítását ezen a 
területen az Erasmus+ program, valamint 
az Európai Szolidaritási Testület és a 
Kreatív Európa inkluzivitásának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli az Erasmus+ és a Kreatív 
Európa program megnövelt 
finanszírozásának szükségességét, szem 
előtt tartva e programok sikerességét és az 
általuk teremtett hozzáadott értéket;

Or. en

Módosítás 7
Andrey Slabakov

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi, hogy miután az 
innovatív diákhitelgarancia-eszköz nem 
érte el a várt eredményeket, a Bizottság 
átcsoportosította a vonatkozó forrásokat;

3. támogatja a Bizottságnak az 
innovatív diákhitelgarancia-eszköz 
pénzeszközeinek átcsoportosítására 
vonatkozó döntését, miután kezdettől 
fogva tisztában volt azzal, hogy az eszköz 
nem fog semmilyen értékelhető eredményt 
hozni;

Or. en

Módosítás 8
Romeo Franz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli az Erasmus+ programon 
belül az iskolai projektek és a szakképzés 
érdekében hozott erőfeszítések 
eredményeit, amelyek a tanulók és diákok 
szélesebb körei számára biztosítottak jobb 
hozzáférést az adaptált mobilitáshoz, 
ezáltal előmozdítva az Unió jobb 
megismerését, bizonyítva, hogy az 
Erasmus+ fejlesztése jóval több, mint 
diákmobilitási fellépés;

Or. en

Módosítás 9
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület 11 000 helyet kínált a 
fiatalok számára; sajnálatát fejezi ki 
azonban a program foglalkoztatási ágában 

4. üdvözli, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület 11 000 helyet kínált a 
fiatalok számára; sajnálatát fejezi ki 
azonban a program foglalkoztatási ágában 
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kínált helyek számára vonatkozó adatok 
hiánya miatt;

kínált helyek számára vonatkozó adatok 
hiánya miatt; megállapítja, hogy 2018 
decemberéig több mint 93 000 fiatal 
regisztrált a programban való részvétel 
céljából, de csak 11 000 főnek nyílt 
lehetősége arra, hogy részt vegyen a 
szolidaritási tevékenységekben; megfelelő 
finanszírozást szorgalmaz az igények 
teljes körű kielégítésének biztosítása 
érdekében, különösen a program önkéntes 
részében;

Or. en

Módosítás 10
Željana Zovko

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület 11 000 helyet kínált a 
fiatalok számára; sajnálatát fejezi ki 
azonban a program foglalkoztatási ágában 
kínált helyek számára vonatkozó adatok 
hiánya miatt;

4. üdvözli, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület 11 000 helyet kínált a 
fiatalok számára; sajnálatát fejezi ki 
azonban a program foglalkoztatási ágában 
kínált helyek számára vonatkozó adatok 
hiánya miatt; szorgalmazza a nemzeti 
programokkal való komplementaritás 
erősítését;

Or. en

Módosítás 11
Christine Anderson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli a Kreatív Európa program 
tekintetében a sikeres projektek aránya 
(31% a Kultúra és 48% a MEDIA 
alprogram esetében) terén 2017-hez képest 
elért előrelépést, de hangsúlyozza, hogy 

5. kiemeli a Kreatív Európa program 
tekintetében a sikeres projektek aránya 
(31% a Kultúra és 48% a MEDIA 
alprogram esetében) terén 2017-hez képest 
elért előrelépést, de hangsúlyozza, hogy e 
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megfelelőbb szintű finanszírozásra volna 
szükség e még mindig nem kielégítő 
eredmények orvoslásához;

még mindig nem kielégítő eredmények 
tekintetében van lehetőség az előrelépésre;

Or. de

Módosítás 12
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja az EACEA-t, hogy a 
programok hozzáférhetőségének javítása 
érdekében fordítson kellő figyelmet a 
pályázati eljárások egyszerűsítésére és az 
adott célközönséghez való igazítására;

Or. en

Módosítás 13
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Kreatív Európa program 
keretei között a kreatív és kulturális 
ágazatokban, különösen a MEDIA 
program által finanszírozott projekteket 
vezető nők aránya tekintetében a nemek 
közötti nagyobb egyenlőség biztosítása 
érdekében tett erőfeszítéseket; 
mindazonáltal sajnálja, hogy a pályázati 
felhívásokra jelentkezőkön belül az arány 
még mindig kiegyensúlyozatlan (a 
jelentkezők 71%-a férfi, míg 29%-a nő);

Or. fr
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Módosítás 14
Laurence Farreng, Irena Joveva, Judith Bunting, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli a garanciaeszköz jó 
eredményeit a kulturális és kreatív 
ágazatokban, amelynek révén a kulturális 
és kreatív ágazatok kis- és közepes 
vállalkozásai számára könnyebbé vált a 
finanszírozáshoz való hozzáférés, és a 
pénzügyi közvetítők is megismerték e 
vállalkozások szükségleteit;

Or. fr

Módosítás 15
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri a Bizottságot, hogy a 
kulturális örökség európai éve 
végrehajtásáról, eredményeiről és 
általános értékeléséről szóló jelentésben 
említetteknek megfelelően mutassa be 
kiemelten a 2018-ban megrendezett 
kulturális örökség európai éve 
eredményeit, amely mintegy 8 millió EUR 
támogatásban részesült, és amelynek 
során 23 000-nél is több rendezvényt 
szerveztek több mint 37 országban; 
határozottan arra buzdítja a Bizottságot, 
hogy folytassa erőfeszítéseit a kulturális 
örökség népszerűsítése terén, különösen a 
kulturális örökségért való fellépés európai 
keretének alkalmazása révén, amelyet 
2018, a kulturális örökség európai éve 
után hoztak nyilvánosságra;

Or. fr
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Módosítás 16
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megállapítja, hogy az Erasmus+ 
program és a Kreatív Európa program 
támogatásainak kezelése terén végzett 
ellenőrzés második szakaszában 
megfogalmazott fenntartások feltárták, 
hogy az EACEA belső ellenőrzési 
rendszerét jelentős mértékben tovább kell 
javítani; felhívja az EACEA-t, hogy a 
programok lehető legmagasabb színvonalú 
végrehajtásának garantálása érdekében 
fogadja el a szükséges korrekciós 
intézkedéseket.

6. megállapítja, hogy az Erasmus+ 
program és a Kreatív Európa program 
támogatásainak kezelése terén végzett 
ellenőrzés második szakaszában 
megfogalmazott fenntartások feltárták, 
hogy az EACEA belső ellenőrzési 
rendszerét jelentős mértékben tovább kell 
javítani; felhívja az EACEA-t, hogy a 
programok lehető legmagasabb színvonalú 
végrehajtásának garantálása érdekében 
fogadja el a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, és vállalja e végrehajtás 
nyomon követését a programok soron 
következő végrehajtási jelentéseiben;

Or. en

Módosítás 17
Petra Kammerevert, Lara Wolters, Hannes Heide

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megerősíti, hogy támogatja a 
Bizottság multimédiás tevékenységeit, 
amelyek hozzájárulnak a médiában az 
uniós ügyekről szóló független 
híradásokhoz, valamint az európai 
nyilvánosság előmozdításához; 
nyugtalanítónak tartja ugyanakkor az 
Európai Számvevőszék Euronews-ról 
szóló gyorsvizsgálatának következtetéseit, 
amelyek szerint a Bizottság által az 
Euronews-nak nyújtott pénzügyi 
támogatás átláthatósága és 
elszámoltathatósága tekintetében 
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hiányosságok tapasztalhatók, és a nyomon 
követési és értékelés mechanizmusok nem 
kellően szilárdak; nyomatékosan sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy orvosolja a 
Számvevőszék által megállapított összes 
kifogást, és fontolja meg újra az 
Euronews-zal folytatott együttműködés 
folytatását;  nyomatékosan kéri továbbá a 
Bizottságot, hogy fokozza az 
átláthatóságot a multimédiás 
tevékenységekre szánt költségvetés 
tekintetében, és javítsa a kiadások 
átláthatóságát, különösen azáltal, hogy 
külön költségvetési tételeket hoz létre a 
különböző tevékenységek számára, és 
átfogó ellenőrzéseket végez a 
pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatban;

Or. de

Módosítás 18
Massimiliano Smeriglio

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy a Számvevőszék 
munkaterhelése nagy; mindazonáltal kéri 
a Számvevőszéket, hogy időben hozza 
nyilvánosságra saját jelentéseit, 
különösen az Európai Unió Szerveinek 
Fordítóközpontjáról és az Európai 
Iskolákról szólókat, hogy a Parlamentnek 
elegendő ideje legyen a költségvetési és 
politikai felügyelet területén fennálló 
feladatainak megfelelő elvégzésére;

Or. en

Módosítás 19
Romeo Franz

Véleménytervezet
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6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kitart amellett, hogy a 
Bizottságnak további erőfeszítéseket kell 
tennie az Erasmus+, a Kreatív Európa és 
az Európai Szolidaritási Testület 
programhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása érdekében; felhívja a 
Bizottságot, hogy kommunikációs és 
tájékoztatási tevékenységei, valamint az 
információk terjesztése során fordítson 
különös figyelmet a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező személyekre annak érdekében, 
hogy fokozza részvételüket ezekben a 
programokban;

Or. en

Módosítás 20
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy a nők 
alulreprezentáltak az EACEA 
középvezetői körében (31%); kéri az 
ügynökséget, hogy 2020-ig teljesítse a 
40%-os célkitűzést;

Or. fr


