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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0398), COM(2012)0388),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról 
szóló intézményközi megállapodásra irányuló javaslatra (COM(2011)0403),

– tekintettel az Európa 2020 stratégia költségvetéséről szóló, az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
címzett bizottsági közleményre (COM(2011)0500),

– tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására 
(2010/2211(INI))1,

– tekintettel az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az „Erasmus 
mindenkinek” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2011)0788),

– tekintettel a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0785),

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0884),

– tekintettel az Európai Parlament Jogi Bizottságának 2012. március 28-i véleményére a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogi alapjáról,

– tekintettel a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című, 2008. október 22-i 
európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozatra2,

– tekintettel a „Kommunikáció Európáról, Európáért, Európától” című stratégiai 
dokumentumra3,

– tekintettel az „Európai kulturális programról a globalizálódó világban” című 2008. április 
10-i állásfoglalására (2007/2211(INI)4,

A. mivel az oktatási, a képzési és az ifjúsági ügyek rendkívül fontos elemei az Európa 2020 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266
2 HL C 13., 2009.1.20., 3. o.
3 A Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága, 2012. június
4 HL C 247. E, 2009.10.15., 32. o.
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stratégiának és azon kiemelt céljának, miszerint az iskolai lemorzsolódást 10% alá kell 
szorítani, és a felsőfokú végzettséget szerző fiatalok arányát 40%-ra kell emelni;

B. mivel a tanulmányi mobilitás az oktatás, képzés és az ifjúságügy terén hozzájárul a 
személyes fejlődéshez és az EU munkaerőpiacán nélkülözhetetlen készségek 
elsajátításához; mivel e mobilitás hozzájárul a munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez, valamint a szegénység csökkentéséhez is, és közvetlen hatást gyakorol 
Európa rövid távú gazdasági fellendülésére és hosszabb távú növekedésére és 
termelékenységére egyaránt;

C. mivel az oktatás, képzés és az ifjúságügy terén megvalósuló tanulmányi mobilitás révén 
lehetővé tett cserék elősegítik a polgárok aktív részvételét az európai integrációban és 
kohézióban;

D. mivel 2009-ben a felsőoktatásért felelős európai miniszterek azt a célt tűzték ki, hogy 
2020-ra az európai felsőoktatási térségben végzettek legalább 20%-a rendelkezzen 
külföldi tanulmányi vagy képzési időszakkal;

E. mivel az európai kulturális és kreatív iparágak jelentősen hozzájárulnak a kulturális és 
nyelvi sokszínűség terjesztéséhez, a munkahelyek teremtéséhez és megőrzéséhez, és 
általában Európa gazdasági és társadalmi jólétéhez, ezáltal kedvező tovagyűrűző hatásuk 
van más gazdasági ágazatokra, például az idegenforgalomra és a digitális technológiákra;

F. mivel a kulturális és kreatív ágazatban működő vállalkozások kulcsfontosságú szerepet 
töltenek be a tudományos, technológiai és területi fejlődéssel kapcsolatos innovációban, és 
ezáltal segítséget nyújtanak Európának növekedési céljai eléréséhez;

G. mivel az audiovizuális ágazat alapvető gazdasági, társadalmi és politikai szerepet játszik 
például a magas képzettséget igénylő, jövőorientált munkahelyek létrehozásában, illetve a 
tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége védelmében és folyamatos 
előmozdításában;

H. mivel a 2005. október 20-án elfogadott, a kulturális kifejezések sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény szerint a kulturális 
tevékenységek, áruk és szolgáltatások egyszerre gazdasági és kulturális természetűek, 
hiszen identitást, értékeket és jelentéseket közvetítenek, ezért nem kezelhetők úgy, mintha 
pusztán csak kereskedelmi értékük lenne;

I. mivel az európai kultúra rendkívül változatos és magas színvonalú, és jobban be kellene 
építeni Európa diplomáciai erőfeszítéseibe;

J. mivel a hozzáférhető és magas színvonalú oktatás és kultúra kulcsfontosságú az európai 
polgárság előmozdításában és az Európa-szerte széles körben elterjedt politikai 
szélsőségek kezelésében;

K. mivel a polgárok részvételének fokozása különösen fontos az Európai Unió 
szempontjából, s ezért külön programra van szükség;

L. mivel az uniós kommunikációs stratégia rendkívül fontos az Unió és polgárai közötti 
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kapcsolatok javításához; mivel az európai polgárok egyre nagyobb mértékben használják 
a közösségi médiát és az internetet, és ez lehetőséget biztosít ahhoz, hogy interaktív és 
együttműködő formában kapcsolatba lépjenek a politikusokkal és politikaformálókkal;

M. mivel az alulról szerveződő sport alapvetően fontos az egészségvédő testmozgás és a 
társadalmi befogadás előmozdításához;

Ajánlások

Jelenlegi programok

i) emlékeztet rá, hogy a jelenlegi uniós oktatási, ifjúsági, kulturális és médiaprogramok 
közel állnak a polgárokhoz, végrehajtási arányuk magas, ösztönző és tovagyűrűző 
hatásuk, többek között jelentős gazdasági eredményük figyelemre méltó, valamint 
nyilvánvaló és bizonyított európai hozzáadott értéket hoznak létre a mobilitás ösztönzése, 
a források egyesítése és a különböző ágazatok és érdekeltek közötti együttműködés 
fokozása révén;

ii) rámutat, hogy emellett e programok fontos szerepet játszanak a nemzeti politikák 
közösségi és kormányközi szinten elfogadott irányba való terelésében is;

iii) megállapítja, hogy az egész életen át tartó tanulás jelenlegi programja jelentősen 
hozzájárul az európai polgárok egyéni fejlődéséhez uniós szintű mobilitási programok 
szervezése, ily módon az egymást erősítő kölcsönhatások lehető legnagyobb mértékű 
kihasználása révén; emlékeztet rá, hogy a program szintén fontos szerepet játszik a 
nemzeti oktatási és képzési politikák, valamint az illetékes tagállami intézmények 
korszerűsítése és összehangolása terén;

iv)  emlékeztet rá, hogy világszerte egyre növekszik a sikeres online távoktatási 
kezdeményezések száma; felszólít arra, hogy építsék be az online távoktatási 
kezdeményezésekbe és az informatikai készségek oktatásába való befektetéseket is;

v) hangsúlyozza, hogy a „Fiatalok lendületben” program erősíti az Unió megújított ifjúsági 
stratégiáját (2010–2018), valamint hozzájárul a fiatalok minden szinten való részvételének 
érvényesüléséhez a társadalmi befogadás előmozdításával a nem formális és informális 
tanulás révén, valamint az önkéntes ágazatra irányuló fellépések révén, továbbá az ifjúsági 
politikák uniós és nemzeti szintű kidolgozásának támogatásával;

vi)  emlékeztet rá, hogy a MEDIA és a MEDIA Mundus programok hozzájárulnak az európai 
filmgyártási és audiovizuális ágazatok, illetve az e téren az EU és harmadik országok 
közötti együttműködések támogatásához és megerősítéséhez, valamint az európai 
audiovizuális ágazat versenyképességének javításához; hangsúlyozza, hogy ezek a 
programok jelentős európai hozzáadott értéket hoznak létre az európai audiovizuális 
művek forgalmazásának támogatása, valamint forgalmuk és nézettségük növelése révén;

vii) hangsúlyozza, hogy a MEDIA program célja, hogy megőrizze és fejlessze az európai 
kulturális és nyelvi sokszínűséget, valamint a közönség hozzáférésének biztosítása révén a 
filmművészeti és audiovizuális örökséget;
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viii) emlékeztet rá, hogy a Kultúra 2007 program jelentős gazdasági tovagyűrűző hatással 
rendelkezik, és egyedülálló szerepet játszik a kulturális szcénán belüli együttműködés 
támogatásában, valamint Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének előmozdításában;

ix)  hangsúlyozza, hogy a kulturális és oktatási területen az Unió diplomáciai erőfeszítései 
keretében folyó együttműködés jelentős gazdasági és egyéb kedvező tovagyűrűző hatást 
fejt ki;

x) emlékeztet rá, hogy a jelenlegi Európa a polgárokért program évente több mint egymillió 
polgárt von be projektjeibe, és nagyban hozzájárul a tevékeny polgárság és az önkéntes 
munka fejlesztéséhez, valamint olyan európai értékek tudatosításában, mint a szolidaritás, 
a megkülönböztetésmentesség és a kulturális sokszínűség; megjegyzi, hogy a javasolt új 
program hozzáadott értéket teremt azzal, hogy az Uniót közelebb hozza a polgáraihoz és 
határokon átnyúló eszmecserét teremt;

Az „Erasmus mindenkinek” program a bizottsági javaslatban

xi)  megállapítja, hogy a bizottsági javaslat összevonja az egész életen át tartó tanulás 
jelenlegi programját és a „Fiatalok lendületben” programot, valamint külön fejezetet 
tartalmaz a sportra vonatkozóan, az Unió erre vonatkozó új hatásköreivel összhangban; 
úgy ítéli meg, hogy a javasolt 17 299 000 000 eurós pénzügyi keret az elképzelhető 
legalacsonyabb összeg az új program törekvéseit és hatályát figyelembe véve; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az összes érintett ágazatra, különösen a sportra szánt 
rendkívül korlátozott összeg nem csökkenthető az érintett politikák hatékonyságának 
kockáztatása nélkül;

xii) megjegyzi, hogy a bizottsági javaslat nem terjed ki a jelenlegi programokban szereplő 
valamennyi megcélzott kedvezményezettre és fellépésre: például nem fog külön 
költségvetési előirányzatot képezni a felnőttek mobilitása; a felsőoktatással kapcsolatosan 
megjegyzi továbbá, hogy szoros figyelemmel kell kísérni a Bizottság arra irányuló tervét, 
hogy az Erasmus Mundus doktoranduszait kizárja az „Erasmus mindenkinek” program 
hatályából és a mobilitásuk támogatását célzó finanszírozást a Horizont 2020 programba 
helyezi át, minthogy ez a terv meggyengítheti a kutatás és a felsőoktatás közötti 
kapcsolatot (amelynek szükségességét a bolognai folyamat újra és újra megállapítja), és 
veszélybe sodorhatja a meglévő Erasmus Mundus programok segítségével az elmúlt 
három évben kialakított intézményi stratégiákat, illetve nem számol az Erasmus Mundus 
doktoranduszaival az oktatás terén, és őket csak az alkalmazott kutatás területére 
korlátozza;

xiii) határozottan ajánlja, hogy a javaslat indokolásában leírt valamennyi oktatási ágazatnak –
nevezetesen az iskolai oktatásnak, a szakoktatásnak és -képzésnek, a felsőoktatásnak és a 
felnőttkori tanulásnak – és az ifjúságügynek szánt minimális támogatás kerüljön be a jogi 
alapba annak érdekében, hogy jogilag kötelező erejűvé váljon, és a költségvetési hatóság 
döntésétől függjön; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a javasolt minimális 
támogatások a teljes költségvetésnek csupán 56%-ával érnek fel; hangsúlyozza, hogy 
magasabb összegekre van szükség a különböző ágazatok megbízható finanszírozásának 
biztosítása érdekében; javasolja továbbá, hogy rendelkezzenek az előirányzatok félidős 
felülvizsgálatáról is, amelyet a Bizottság értékelő jelentése alapján a Parlament végezne 
el;
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xiv) kiemeli az ifjúsági munkanélküliség jelenlegi riasztó szintjét, és aggodalommal állapítja 
meg, hogy az ifjúságpolitika nem kellő hangsúllyal jelenik meg a bizottsági javaslatban; 
hangsúlyozza, hogy az ifjúságot célzó tevékenységekhez külön fejezetet és külön 
költségvetési tételt kell létrehozni;

xv) tudomásul veszi, hogy a javaslatban szerepel az „Erasmus mindenkinek” program a 
mesterképzésben részt vevő hallgatók mobilitásának finanszírozására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy ennek nem szabad felváltania a már működő támogatási rendszert, 
illetve annak fontosságát – különösen válság idején –, hogy jövedelemfüggő küszöböket 
állapítsanak meg társadalmilag fenntarthatóvá tételük érdekében;

xvi) rámutat, hogy ki kell térni a társadalmi befogadás melletti szilárd elköteleződésre, az 
oktatás és képzés valamennyi szintjén megvalósuló tanulási mobilitáshoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása révén; e tekintetben megjegyzi az egyénekre – és különösen az 
alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők hallgatókra – szabott lehetőségekben való 
részvétel biztosításának a fontosságát;

xvii) megjegyzi, hogy az Európai Ifjúsági Garancia kezdeményezés – megfelelő támogatás 
mellett – jelentős gazdasági eredményeket hozhat a 2014-es időkereten túl is;

xviii) megjegyzi, hogy az uniós támogatási program építhet a sport Lisszaboni Szerződés 165. 
cikke szerinti uniós dimenziója kialakítására irányuló előkészítő fellépések során szerzett 
tapasztalatokra, , különösen pedig a társadalmi integráció vonatkozásában;

A „Kreatív Európa” program a bizottsági javaslatban

xix) tudomásul veszi, hogy a Bizottságnak szándékában áll összevonni a MEDIA, a MEDIA 
Mundus és a Kultúra 2007 programot; megjegyzi ugyanakkor, hogy e programok 
összevonása alááshatja az érintett területen jelenleg megvalósuló sikereket; kiemeli, hogy 
az átláthatóság és a láthatóság érdekében alapvetően fontos külön-külön költségvetési 
előirányzatot létrehozni a MEDIA, a Kultúra és az ágazatközi ágak számára;

xx) tudomásul veszi, hogy a Bizottság által tervezett költségvetés 1 801 000 000 EUR; úgy 
ítéli meg, hogy ez az elképzelhető legalacsonyabb összeg, ha a javasolt új többéves 
program teljes működését biztosítani kell; hangsúlyozza, hogy a Kultúra és a MEDIA 
programokra rendelkezésre álló igen korlátozott forrásokat nem lehet tovább csökkenteni 
hatékonyságuk veszélyeztetése nélkül;

xxi) kiemeli, hogy a MEDIA, a Kultúra és az ágazatközi ág számára előirányzott indikatív 
támogatások nem a javaslat jogi alapjában, hanem csupán az indokolásában szerepelnek; 
hangsúlyozza, hogy az egyes ágak támogatásának egyértelmű bontásban kell bekerülnie a 
jogi alapba annak érdekében, hogy jogilag kötelező erejűvé váljon, és a költségvetési 
hatóság döntésétől függjön;

xxii) hangsúlyozza, hogy mivel számos európai uniós program és költségvetési tétel keretében 
jelenleg nincsenek vagy jelentéktelenek a kulturális ágazatra irányuló beruházások, nem 
szabad elfecsérelni a kulturális ágazatban rejlő – az innováció ösztönzésére vonatkozó –
lehetőségeket és ezáltal elmulasztani az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdítására kínálkozó alkalmat;
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xxiii) megerősíti, hogy a „Kreatív Európa” programban elindított tevékenységeknek – az 
ágazat kettős természetének megfelelően – olyan célokat kell kitűzniük és olyan 
eredményeket kell elérniük, amelyek nemcsak a gazdasági tényezőket veszik figyelembe, 
hanem a társadalmi és kulturális megfontolásokat is;

xxiv) örömmel veszi tudomásul az elképzelést, mely szerint olyan pénzügyi eszközt kellene 
létrehozni, amely áthidalja a kulturális és kreatív ágazat szereplői által a hitelhez jutás 
során tapasztalt nehézségeket, és javasolja, hogy egy ilyen eszköz segítségével a pénzügyi 
közvetítők által kínált garanciákat előre összeállított, kiegyensúlyozott portfolió alapján 
biztosítsák, illetve garantálják valamennyi tagállam és bármilyen – akár nyereségérdekelt, 
akár nonprofit – szereplő számára az egyenlő hozzáférést, valamint az eszköz átlátható és 
ellenőrzött irányítását;

Az „Európa a polgárokért” program a bizottsági javaslatban

xxv) tudomásul veszi, hogy a program végrehajtásához javasolt pénzügyi keret összege 
229 000 000 EUR, ami igen csekély mértékű növekedést jelent a jelenlegi program 
költségvetéséhez képest; hangsúlyozza, hogy ez az elképzelhető legalacsonyabb összeg, 
ha a javasolt program teljes működését biztosítani kell;

xxvi) aggodalommal állapítja meg, hogy az egyes ágakra előirányzott indikatív támogatások 
nincsenek részletezve sem a javaslatban, sem mellékleteiben; hangsúlyozza, hogy ezeket 
az előirányzatokat szerepeltetni kell a jogi alapban annak érdekében, hogy a költségvetési 
hatóság hatáskörébe tartozzanak;

xxvii) hangsúlyozza, hogy az új program pénzügyi keretösszegét valamennyi részt vevő 
csoport számára egyformán elérhetővé kell tenni;

xxviii)  határozottan javasolja, hogy élvezzenek költségvetési prioritást azok a könnyen 
elérhető és kis léptékű projektek, amelyek a lehető legközelebb vannak a polgárokhoz;

xxix) határozottan ragaszkodik hozzá, hogy az „Európa a polgárokért” programra irányuló 
bizottsági javaslatot együttdöntési eljárással fogadják el;

Általános észrevételek

xxx) hangsúlyozza rugalmasságának fontosságát a többéves kiadások szempontjából, és 
megállapítja, hogy a kis összegű fejezetek, például a jelenlegi 3b. fejezet, akadályozzák a 
források programok közötti átcsoportosítását; kéri, hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben kerüljék a kis összegű fejezetek és alfejezetek létrehozását;

xxxi) emlékeztet rá, hogy az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
beruházásai az oktatás és képzés terén több mint 72 milliárd, a kutatás és innováció terén 
pedig 60 milliárd eurót kell, hogy képviseljenek a 2007–2013-as időszakban; úgy véli, 
hogy vannak lehetőségek a kulturális intézkedések több uniós programon keresztül történő 
finanszírozására, például a strukturális alapok vagy a külső fellépési eszközök keretében; 
hangsúlyozza ezért az egymást erősítő kölcsönhatások és multiplikátorhatások lehető 
legnagyobb mértékű kihasználásának fontosságát, különösen egyrészről a strukturális 
politikák, másrészről az oktatás-, képzés-, ifjúság- és kultúrpolitika között;
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xxxii) kéri, hogy gondoskodjanak arról, hogy a felnőttek (köztük a munkavállalók és felnőtt 
tanulók) mobilitása jogosult legyen a strukturális alapok keretében rendelkezésre álló 
finanszírozásra, illetve hogy könnyebb legyen az e finanszírozáshoz való hozzáférés;

xxxiii)  javasolja a polgárok és érdekeltek lehetőségekhez való hozzáférésének javítását a 
következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatban; e tekintetben fontosnak tartja 
az uniós programokhoz kapcsolódó adminisztrációs és pénzügyi terhek egyszerűsítését;

xxxiv)  fontos szereplőnek tartja a nem kormányzati szervezeteket is a következő többéves 
pénzügyi keretben kitűzött célok elérésében, és határozottan javasolja az európai civil 
párbeszédben betöltött kulcsfontosságú szerepük elismerését, valamint megfelelő 
adminisztrációs és pénzügyi támogatásukat, különösen válság idején;

xxxv) kiemeli az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz fontosságát a mobilitás 
előmozdítása és az európai szomszédságpolitika keretébe tartozó országok civil 
társadalmainak támogatása terén; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a pénzeszközöknek 
az európai szomszédságpolitika déli, illetve keleti dimenziója közötti elosztása során fenn 
kell tartani az egyensúlyt;

xxxvi)  emlékeztet arra, hogy az európai polgárok egyre nagyobb mértékben használják az 
információ és a kulturális tartalmak forrásaként a közösségi médiát és az internetet, és ez 
lehetőséget biztosít arra, hogy interaktív és együttműködő formában kapcsolatba lépjenek 
a politikusokkal és politikaformálókkal; felszólítja az uniós intézményeket, hogy 
használják a közösségi médiát és a többi internetes eszközt, illetve folytassanak aktívabb 
párbeszédet a polgárokkal olyan programok segítségével, mint például a „Sharing 
Europe”; felhívja az uniós intézményeket, hogy további felhasználásuk érdekében több 
közszférából származó információt bocsássanak rendelkezésre;

xxxvii) határozottan javasolja, hogy a kommunikáció kapjon saját jogi alapot, és növeljék a 
kommunikációs szakpolitikai fellépések kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatait 
annak érdekében, hogy fokozódjon a polgárokkal folytatott párbeszéd.
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