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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ program olyan stratégiai beruházás, amely 
elsősorban Európa fiatal generációja számára támogatja az oktatási és képzési 
lehetőségeket szerte Európában, továbbá segíti a társadalmi kohézió erősítését és az 
európai összetartozás érzésének megteremtését, és ezért kulcsfontosságú beruházás az 
Unió jövője szempontjából; kiemeli, hogy bár az Erasmus+ a legismertebb uniós 
programok egyike, költségvetése viszonylag kicsi, a jelenlegi többéves pénzügyi keret 
mindössze 1,8% -át teszi ki;  ismételten megerősíti, hogy az Erasmus+ program 
költségvetésének jelentős növelése életbevágóan fontos a program kereslettel való jobb 
összehangolása érdekében, amint azt a beérkezett kérelmek száma is bizonyítja, amely 
messze meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat; ezért felszólít a 2020. évi 
költségvetési tervezetben a finanszírozás 10%-os növelésére az Erasmus+ valamennyi 
költségvetési tétele estében, az alacsony sikerességi arány orvoslása és annak 
érdekében, hogy több ember élhessen a program kínálta lehetőségekkel; megismétli, 
hogy a Parlament támogatja, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 
megháromszorozzák az Erasmus+ program költségvetését, és rámutat, hogy ki fog állni 
ezen álláspontja mellet; 

2. határozottan ellenzi a Tanács által a Kreatív Európa programra javasolt csökkentéseket, 
mivel ezek még jobban aláásnák az Unió kulturális és kreatív ágazatainak támogatása, 
és ezáltal az európai összetartozás, a társadalmi kohézió, a munkahelyek és a növekedés 
erősítése terén kitűzött célját; kitart amellett, hogy a finanszírozási szinteknek 
összhangban kell lenniük a program törekvéseivel, és emlékeztet arra, hogy a program 
tartósan alulfinanszírozott volt; következésképpen a megszorítások helyett kéri, hogy a 
kreatív és kulturális ágazatok megerősítésére irányuló erőfeszítések fokozása érdekében 
a Kreatív Európa program költségvetési tételeit 10%-kal növeljék a 2020. évi 
költségvetési tervezetben; megismétli, hogy a Parlament támogatja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben megkétszerezzék a Kreatív Európa program költségvetését, 
és rámutat, hogy ki fog állni ezen álláspontja mellet; felhívja a Bizottságot, hogy a 
Kreatív Európa program révén továbbra is támogassa a minőségi kulturális televíziós 
programok többnyelvű kínálatát Európa-szerte;

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben tartották az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozásáról szóló intézményközi megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére; elismeri, hogy a program önkéntes része nagy 
érdeklődést váltott ki a résztvevők és a szervezetek körében; 

4. hangsúlyozza az Európa a polgárokért program jelentőségét a polgárok uniós 
ismereteinek bővítésében és a polgári tudat elősegítésében; ezért sajnálatát fejezi ki a 
Tanács által javasolt költségvetési megszorítások miatt; kéri a kapcsolódó költségvetési 
tételek helyreállítását és megerősítését a polgári szerepvállalás és a demokratikus 
részvétel ösztönzése érdekében; hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben megfelelő finanszírozást kell biztosítani a következő „Európa a polgárokért” 
program számára, bár ezúttal a polgárok, az egyenlőség, a jogok és az értékek program 
keretei között; úgy véli, hogy tovább kell erősíteni az európai és globális állampolgári 



PE639.789v02-00 4/7 AD\1189459HU.docx

HU

nevelésre szánt forrásokat, hogy át lehessen adni az Unió intézményi kereteinek 
megértéséhez szükséges információkat, és hogy aktivizálni lehessen a polgárokat a 
világszintű kihívások, valamint az aktuális nemzetközi társadalmi-politikai változások 
kezelése terén;

5. felhívja a Bizottságot, hogy használja fel a kulturális örökség 2018-as európai éve által 
generált figyelmet egy koherens és fenntartható hosszú távú stratégia kialakítására az 
európai kulturális örökség – egyebek mellett kutatások révén történő – előmozdítása és 
védelme érdekében, és e célból irányozza elő a szükséges forrásokat 2020-ra és azt 
követően; e tekintetben kéri, hogy a többéves pénzügyi keret vonatkozó programjain 
keresztül biztosítsanak célzott forrásokat; 

6. üdvözli, hogy a kultúrával és oktatással kapcsolatos projekteket és infrastruktúrákat 
számos uniós program és eszköz – nevezetesen az esb-alapok, az ESBA és a Horizont 
2020 – finanszírozza; ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a koherens 
szinergiákat az uniós programok – például a Horizont 2020, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Erasmus+, az EaSI, a Kreatív Európa, a COSME, az 
ESBA és az esb-alapok – között az oktatás, az ifjúság és a sport, valamint a kulturális és 
kreatív ágazatok projektjei támogatásának fokozása érdekében; kitart amellett, hogy a 
szinergiákat nem szabad oly módon értelmezni, hogy a Parlament hozzájárul bármilyen 
átcsoportosításhoz vagy költségvetési megszorításhoz;

7. tekintve, hogy az Erasmus+ program sport komponense sikeres volt, felszólítja a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon a tagállamok azon tengerentúli területeivel is, 
amelyekben több mint ötmillió európai polgár él; e tekintetben a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben reális és kiigazított költségvetési 
tételekre van szükség a sportra vonatkozó fejezet alatt, hogy fedezni lehessen az 
Erasmus+ sportprogram keretében tartandó transznacionális találkozókat is;

8. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa külső kommunikációs tevékenységeit és a 
polgárokkal való kapcsolatát, hogy fel tudja venni a kesztyűt az Unió fellépéseivel 
kapcsolatos hamis hírekkel és a félretájékoztatással szemben; hangsúlyozza a 
multimédiás jelenlét fontosságát a közös európai közszféra, valamint a többnyelvűség 
előmozdításában; tudatában van, hogy az európai társadalmaknak erős és független 
újságírásra van szükségük, amely európai nézőpontból nyújt tájékoztatást; sürgeti ezért 
a Bizottságot, hogy biztosítsa és növelje a 2020. évi költségvetési tervezetben a 
multimédiás fellépésekre szánt forrásokat; e tekintetben kéri, hogy a 2020. évi 
költségvetési tervezetben 5%-kal növeljék a multimédiás fellépések költségvetési tételét 
az Euranet Plus kulcsfontosságú, a többéves pénzügyi keret fennmaradó részében 
folytatott tevékenységének biztosítása érdekében; ugyanakkor sürgeti a Bizottságot, 
hogy növelje az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a multimédiás 
tevékenységekre szánt költségvetés felhasználása tekintetében, különösen a különböző 
fellépésekhez kapcsolódó konkrét költségvetési sorok létrehozása, valamint a 
multimédiás tevékenységekre fordított költségvetés teljes körű felülvizsgálatának 
elvégzése révén; 

9. aggodalommal veszi tudomásul az Európai Számvevőszék Euronews-zal kapcsolatos 
gyors felülvizsgálatának következtetéseit, amelyek rámutatnak, hogy az Euronews 
tulajdonosai jelenleg 85%-ban magánbefektetők és csak 15%-ban uniós és nem uniós 
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műsorszolgáltatók és helyi hatóságok, továbbá hogy az Euronews pénzügyi támogatása 
nem átlátható és elszámoltatható, az ellenőrzési és értékelési mechanizmusok nem elég 
erősek és az Euronews nem elérhető a legtöbb vagy valamennyi uniós polgár számára; 
különösen azért aggódik, mert a költségvetési rendelet 2018-as felülvizsgálatát 
követően kikerült abból az általános uniós érdeket szolgáló szervekre való hivatkozás, 
így az Euronews-nak nyújtott támogatásokat a költségvetési rendelet 195. cikke (1) 
bekezdésének c) és f) pontja alapján biztosítják (de facto monopólium/különleges 
technikai szakértelem), nem pedig a 180. cikk alapján (uniós politikai cél 
támogatásához szükséges fellépés/uniós politika részét képező vagy azt támogató 
szervezet), ami azt jelenti, hogy az Euronews immár nem általános uniós érdekeket 
szolgál; a fenti megfontolások fényében sürgeti a Bizottságot, hogy válaszoljon az 
Euronews számára előirányzott források ellenőrzésének részeként a Számvevőszék által 
felvetett valamennyi problémára, és értékelje újra megközelítését az Euronews-zal való 
együttműködése tekintetében; abban az esetben, ha az Euronews-zal kötött 
keretszerződést a 2020 utáni időszakra is meghosszabbítják, kéri, hogy a szerződés 
időtartama ne haladja meg a két évet; ösztönzi továbbá a Bizottságot, hogy az új 
technológiai fejlemények és a fogyasztói szokások változásainak tükrében vizsgálja 
meg, hogy milyen új módokon lehetne az európai nézőket független és átfogó módon 
tájékoztatni az uniós témákról; felhívja ezért a Bizottságot, hogy hozzon létre változatos 
és új tájékoztatási eszközöket, amelyek az Euronews csatornát is magukban 
foglalhatják;

10. hangsúlyozza a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések jelentőségét; úgy véli, 
hogy a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések Bizottság általi előzetes értékelése 
miatt korlátozott idő áll a véleménynyilvánításra felkért parlamenti bizottságok 
rendelkezésére ahhoz, hogy a minősítésekkel és észrevételekkel foglalkozzanak; 
sajnálatának ad hangot továbbá amiatt, hogy a Bizottság minősítései és észrevételei 
néhány esetben nem teljesen tárgyilagosak, és úgy tűnik, hogy hatással vannak rájuk 
bizonyos intézményi vagy személyes preferenciák; emlékeztet arra, hogy az alacsony 
besorolási fokozatra nem lehet ok az, ha a Bizottságban nem fogadnak el egy kísérleti 
projektet vagy előkészítő intézkedést; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vegye fontolóra 
az előzetes értékelési eljárás felülvizsgálatát, hogy elegendő idő álljon a parlamenti 
bizottságok rendelkezésére a Bizottság előzetes értékelési eredményeinek 
tanulmányozására; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy adjon visszajelzést a kísérleti 
projektek és előkészítő intézkedések végrehajtásáról, a sikeres és sikertelen projektekre 
összpontosítva.
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