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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. rámutat, hogy 2014 lesz az oktatással, a képzéssel, az ifjúságpolitikával, a sporttal, a 

kultúrával, a médiával és a polgársággal kapcsolatos új többéves programok 

elindításának és végrehajtásának első éve; üdvözli, hogy a sport európai dimenzióját – 

most először – uniós program támogatja; hangsúlyozza, hogy elegendő 

kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatnak kell rendelkezésre állnia annak 

biztosítása érdekében, hogy a programok a programozási időszak kezdetétől fogva teljes 

körűen működjenek; 

2. kitart amellett, hogy elegendő kifizetési előirányzatot kell rendelkezésre bocsátani a 

2014. évi szakpolitikai vállalások helyes és hiánytalan végrehajtásához; 

3. hangsúlyozza, hogy az új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram kulcsfontosságú az 

Európa 2020 stratégia sikeréhez; emlékeztet arra, hogy az elmúlt időben különösen nagy 

volt az igény az Erasmus-rendszer keretén belüli mobilitásra; rámutat arra, hogy ez a 

program, valamint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés nagy jelentőséggel bír a 

fiatalok foglalkoztathatósága szempontjából; ezért kéri, hogy az első évtől kezdve 

fordítsanak különös figyelmet a mobilitási célú kifizetési előirányzatok szintjére és a 

garanciaeszközhöz kapcsolódó szervezet elszámoltathatóságára; ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy ezek a programok nem helyettesíthetik azokat a strukturális 

erőfeszítéseket és reformokat, amelyeknek fel kell készíteniük a tagállami oktatási 

rendszereket és munkaerőpiacokat a jövő kihívásaira; 

4. emlékeztet azokra a problémákra, amelyek az egész életen át tartó tanulással 

kapcsolatos programokra, különösen az Erasmusra vonatkozó kifizetési előirányzatok 

elégtelen szintje miatt merültek fel a 2012-es költségvetés-módosításban és a 2013-as 

költségvetésben; felhívja a Tanácsot, hogy biztosítsa a program megfelelő végrehajtását, 

tekintetbe véve a magas végrehajtási arányokat; 

5. kitart amellett, hogy az ifjúsággal kapcsolatos intézkedésekre szánt költségvetési 

előirányzatokat külön költségvetési sorral kell megállapítani, amely tükrözi azok egyedi 

célkitűzéseit;  

6. úgy véli, hogy a Speciális Olimpiát külön költségvetési sorból kell támogatni, biztosítva 

ezen európai rendezvény uniós finanszírozását, összhangban a Speciális Olimpia 

Európai Unió általi támogatásáról szóló 2009. évi európai parlamenti nyilatkozattal; 

7. hangsúlyozza, hogy a „Kreatív Európa” program jelentős szerepet tölt be a kulturális és 

kreatív ágazatok támogatásában, amelyek nemcsak a kulturális sokféleséghez járulnak 

hozzá, hanem a gazdasághoz is; sajnálja, hogy a Bizottság költségvetési tervezetében az 

e programra szánt kötelezettségvállalási előirányzatok szintje lényegesen alacsonyabb, 

mint 2013-ban, a program elődei esetében, és kéri az összeg növelését; 

8. sajnálja, hogy a Bizottság költségvetési tervezete 2014-ben a 2013. évinél alacsonyabb 
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kötelezettségvállalási előirányzatokat szán az „Európa a polgárokért” programra; kéri az 

előirányzatok növelését; 

9. hangsúlyozza, hogy az Unió kommunikációs politikája kulcsszerepet játszik abban, 

hogy az Európai Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, valamint annak elősegítésében, 

hogy a polgárok tudatában legyenek az uniós döntéshozatali folyamatoknak, megértsék 

őket, és részt vegyenek bennük; szorgalmazza a 2014-es választások előtti 

kommunikációs politikákkal kapcsolatos intézményközi együttműködés fokozását. 
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