
 

AD\1130647HU.docx  PE606.013v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Kulturális és Oktatási Bizottság 
 

2017/2044(BUD) 

11.7.2017 

VÉLEMÉNY 

a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 

a Költségvetési Bizottság részére 

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

tervezetéről 

(2017/2044(BUD)) 

A vélemény előadója: Morten Løkkegaard 

 



 

PE606.013v02-00 2/6 AD\1130647HU.docx 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1130647HU.docx 3/6 PE606.013v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 

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

1. rendkívül sajnálja, hogy a költségvetési tervezet nem tartalmaz semennyit a 2018–2020 

közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felülvizsgálata keretében az 

Erasmus+ programra elkülönített további 50 millió euróból; felszólít az 50 millió eurós 

keret teljes rendelkezésre bocsátására 2018-ban az Erasmus+ „Oktatás és képzés” (12 

millió EUR), illetve „Ifjúság” (38 millió EUR) megnevezésű költségvetési sorai között 

elosztva, hogy a program teljes mértékben megvalósulhasson mint az európai fiatalokba 

történő stratégiai befektetés; 

2. hangsúlyozza, hogy a közös európai kihívások közös európai választ igényelnek; e 

tekintetben hangsúlyozza az európai civil társadalmi hálózatok által az oktatás, a képzés 

és az ifjúságügy terén végrehajtott nagyszabású innovációs projektek támogatásának 

szükségességét; ismét felszólít arra, hogy az Erasmus+ „Együttműködés az innováció 

terén és a bevált gyakorlatok cseréje” elnevezésű 2. kulcsintézkedése teljes 

finanszírozásának egy részét különítsék el központosított intézkedésekre; megjegyzi 

továbbá, hogy növelni kell az európai hálózatok számára a „Szakpolitikai reform 

támogatása” elnevezésű 3. kulcsintézkedés keretében biztosított működési támogatást az 

Erasmus+ által kínált lehetőségek lehető legszélesebb körű népszerűsítésének és 

terjesztésének érdekében; 

3. emlékeztet, hogy az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

kulcsfontosságú eszközök a nagyarányú ifjúsági munkanélküliség tartós problémájának 

kezelésére, és felszólít folyamatos javításukra, valamint költségvetésük jelentős 

növelésére; rámutat arra, hogy keresletet és beruházásokat támogató politikákra, 

növekedést ösztönző strukturális reformokra és a szociális politikák összehangolására 

van szükség a fiatalok támogatásához abban, hogy a munkaerőpiacra történő minőségi 

átmenetük fenntartható módon valósuljon meg; 

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Szolidaritási Testület finanszírozása 

jelentős mértékben az Erasmus+ programra és kisebb mértékben más programokra, 

például a foglalkoztatás és a szociális innováció programjára támaszkodik; felhívja a 

Bizottságot, hogy szolgáljon részletekkel az új testület és az Európai Önkéntes Szolgálat 

közötti költségvetési kapcsolatokról, valamint az önkéntességi és a foglalkozási ágak 

közötti különbségtételről annak biztosítása érdekében, hogy a potenciális minőségi 

munkahelyeket nem helyettesítik fizetetlen önkéntes munkával; üdvözli, hogy a 

testületre 2018-ra elkülönített 18,4 millió EUR új forrásokból származik; ragaszkodik 

ahhoz, hogy az új kezdeményezések finanszírozása ne gyakoroljon további nyomást az 

Erasmus+ forrásaira, és hogy az Európai Önkéntes Szolgálat uniós részére elkülönített 

pénzeszközökön kívül más eszközöket ne csoportosítsanak át az Erasmus+ programból 

a testületre; ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett 

önkéntes tevékenységek finanszírozása legyen legalább egyenértékű az Európai 

Önkéntes Szolgálattól elvont költségvetéssel; 

5. kiemeli az Európa a polgárokért program krónikus alulfinanszírozottságát; helyteleníti 
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az utóbbi 2018-as költségvetésének 740 000 eurós csökkentését a pénzügyi 

programozáshoz képest; emlékeztet, hogy ez az Európa a polgárokért program 

költségvetésének mintegy 3%-át teszi ki és hatással lesz a sikeres projektek már így is 

alacsony arányára; felszólít arra, hogy biztosítsanak további forrásokat a tevékenységi 

támogatásokra az Európa a polgárokért program 2018-as költségvetésében; 

6. felszólít további 14 millió EUR elkülönítésére a Kreatív Európa 2018-as költségvetésére 

az európai polgárok elvárásainak, valamint az egyes alprogramok célkitűzéseinek 

teljesítése érdekében; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy különösen a Kultúra alprogram 

súlyosan alulfinanszírozott, és ennek következtében nehézséget okoz a kielégítő 

sikerességi arányok elérése; kiemeli, hogy a jobb sikerességi arányok szempontjából a 

MEDIA alprogram és a garanciaeszköz számára is előnyös lenne egy stabil és 

következetes költségvetési előirányzat; 

7. üdvözli az uniós intézmények által az elmúlt években a kifizetések hátralékának 

kezelésére tett erőfeszítéseket; rámutat, hogy az illetékes szervek és a 

kedvezményezettek közötti szerződések késedelmes véglegesítése, valamint a 

késedelmes kifizetések veszélyeztetik a programok Bizottság általi teljes körű 

végrehajtását; 

8.  hangsúlyozza a kulturális és oktatási tevékenység fontosságát a menekülteknek a fogadó 

európai társadalmakba történő sikeres integrációjában és ezért felszólít a menekültek 

integrációját célzó projektek állandó bevezetésére az Erasmus+ és a Kreatív Európa 

programok célkitűzései közé a 2016-os külön pályázati felhívások keretében 

elkezdődött munka alapján; 

9.  hangsúlyozza, hogy az EU külső kulturális kapcsolataiban az emberek közötti 

kapcsolatokon alapuló megközelítés továbbfejlesztésének központi elemeként tovább 

kell erősíteni az Erasmus+, a Kreatív Európa, az Európa a polgárokért és a Horizont 

2020 nemzetközi dimenzióját az EKSZ költségvetésében; 

10.  üdvözli a Kreatív Európa költségvetési során a további 4 millió eurót a kulturális 

örökség európai évének (2018) finanszírozására; sajnálja azonban, hogy nincs külön 

költségvetési sor a Parlament és a Tanács kötelezettségvállalásának megfelelően arra, 

hogy 7 millió eurót különítsenek el egy „látható költségvetési sorban” a kulturális 

örökség európai évére;  

11. felhívja a tagállamokat és az EBB-t, hogy teljes mértékben aknázzák ki az ESBA-ban 

rejlő potenciált a kulturális és kreatív ágazat támogatásához, és ezáltal a növekedés 

ösztönzéséhez, az ESBA források nagyobb részének elkülönítése révén a kulturális és 

kreatív ágazatokra; sürgeti továbbá a Bizottságot és az EBB-t, hogy mozdítsák elő a 

kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze, illetve az ESBA közötti interakciót 

annak érdekében, hogy a célnak megfelelő hiteleket biztosítson a kulturális és kreatív 

iparágak számára; 

12.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a „Multimédiás fellépések” költségvetési sor 

alatti kezdeményezéseket annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetés hatékonyan 

támogatja az uniós ügyek független és jó minőségű közvetítését; megismétli 

támogatását az Euranet Plus fenntartható többéves finanszírozása iránt; aggodalmát 

fejezi ki az Euranet Plus viszonylag alacsony 2018-as költségvetése miatt; felhívja az 
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Európai Bizottságot, hogy biztosítson egy olyan fenntartható, hosszú távú megoldást, 

amely révén az Euranet Plus az uniós költségvetés szerves részévé válik és 

finanszírozása lehetővé teszi sugárzási körzetének kiterjesztését és hallgatói számának 

növelését az elkövetkező évek során; 

13. hangsúlyozza a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések értékét a jövőbeni uniós 

szakpolitikai kezdeményezések kialakításában; rámutat a „Gondoljuk újra Európát” 

előkészítő intézkedés sikerére, amely ténylegesen előmozdította a fiatalok körében az 

EU-t érintő kihívásokról szóló vitát és újszerű gondolkodást; felhívja a Bizottságot 

annak értékelésére, hogy a kezdeményezés miként folytatható az Erasmus+ ifjúsági 

területének keretében; úgy véli, hogy a kezdeményezés hosszú távú folytatása legjobban 

egy jogalap létrehozása és új forrásokból finanszírozott előirányzatok rendelkezésre 

bocsátása révén biztosítható; 

14. üdvözli a „Különleges éves rendezvények” költségvetési tétel létrehozását az Európai 

Unió 2018-as költségvetésében, amely lehetővé fogja tenni az európai összetartozás 

érzésének fokozását a polgárok körében; megjegyzi, hogy a különleges éves 

rendezvényre fordított előirányzatoknak bizonyíthatóan hozzáadott értéket kell 

nyújtaniuk az európai polgárok számára az uniós tagállamokban; 

15.  kiemeli annak fontosságát, hogy a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani ahhoz, 

hogy a polgárok megértsék az Unió, szakpolitikái és folyamatai működését és részt 

vegyenek azokban; hangsúlyozza e tekintetben, hogy az Európai Uniónak javítania kell 

kommunikációs politikáját; 

16.  kiemeli a statisztikai kutatás és az összehasonlító adatforrásokhoz való hozzáférés 

fontosságát, amely lehetővé teszi a kultúra és az oktatás területén zajló politikák 

kulturális, gazdasági és társadalmi hatásának hatékony nyomon követését és elemzését; 

e tekintetben emlékeztet arra, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni erre a célra; 

17. hangsúlyozza, hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozóan létre kell 

hozni a saját források valódi és következetes rendszerét annak érdekében, hogy 

megoldást találjunk egyes uniós programoknak az alulfinanszírozásból eredő 

krónikusan alacsony sikerességi arányára és biztosítsuk az uniós költségvetés 

anticiklikus szerepét. 



 

PE606.013v02-00 6/6 AD\1130647HU.docx 

HU 

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 11.7.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

22 

4 

3 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, 

María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten 

Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, 

Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie 

Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 

Zver, Krystyna Łybacka 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 

Martina Michels 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Lefteris Christoforou, Maria Heubuch 

 
 


