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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută realizările obținute pe parcursul celor 30 de ani de existență ai programului 
Erasmus, la care au participat, începând din 1987, nouă milioane de persoane, inclusiv 
tineri, studenți și, mai recent, lucrători în cadrul unor acțiuni de mobilitate; pune 
accentul pe puternica valoare adăugată europeană a programului și pe menirea sa de a 
reuși, în calitate de investiție strategică în tineretul european;

2. ia act de faptul că programul Erasmus trebuie să facă mai mult pentru a putea fi accesat 
de grupurile marginalizate, în special persoane cu handicap și cu nevoi educaționale 
speciale, persoane dezavantajate din punct de vedere geografic, persoane care 
abandonează școala la o vârstă fragedă, persoane care aparțin unei minorități, persoane 
care sunt dezavantajate din punct de vedere socioeconomic etc.;

3. ia act de începerea punerii în aplicare a Corpului european de solidaritate (CES), cu 
toate că nu există un temei juridic; regretă că decizia inițială de a aloca bugetul 
Serviciului european de voluntariat din programul Erasmus + către CES a fost adoptată 
printr-un act de punere în aplicare;

4. insistă asupra faptului că orice program de stagiu sau de ucenicie trebuie să ofere 
plasamente remunerate, care să nu conducă niciodată la substituirea unui loc de muncă 
și să se întemeieze pe contracte de stagiu sau de ucenicie elaborate în scris, în 
conformitate cu cadrul legislativ aplicabil sau cu convențiile colective ori cu ambele ale 
statului în care se desfășoară programul respectiv și asupra faptului că acesta ar trebui să 
urmeze principiile enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un 
cadru de calitate pentru stagii1.

5. este alarmat de numărul mic al persoanelor care apelează la programul Erasmus + de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, precum și de acoperirea geografică 
insuficientă, limitată la bănci din trei țări și la universități din alte două țări; îndeamnă 
Comisia și Fondul european de investiții să aplice o strategie de punere în aplicare care 
să crească cât mai mult posibil eficacitatea mecanismului până în 2020 sau, ca 
alternativă, să faciliteze redistribuirea în cadrul programului a fondurilor neutilizate și 
să permită o mai bună acoperire a finanțării acțiunilor din cadrul diferitelor 
componente;

6. constată cu dezamăgire ca studenții ar putea fi nevoiți să recurgă la credite bancare 
pentru a participa la programele Erasmus +;

7. subliniază că îndatorarea are un impact negativ asupra dezvoltării personale și asupra 
unei bune integrări pe piața forței de muncă și că trebuie oferite granturi incluzive și 
disponibile unor categorii largi, astfel încât niciun student să nu fie exclus din cauza 
veniturilor insuficiente;

                                               
1 JO C 88, 27.3.2014, p. 1.
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8. este îngrijorat de problema permanentă a ratelor de succes scăzute ale proiectelor din 
cadrul programului „Europa pentru cetățeni” și al subprogramului Cultura din 
programul „Europa creativă” (21% și, respectiv, 22% în 2017); subliniază că un nivel 
mai adecvat de finanțare este decisiv pentru a nu mai avea aceste rezultate 
nesatisfăcătoare, care sunt contraproductive pentru obiectivele programului însuși prin 
faptul că îi descurajează pe cetățenii care ar dori să participe;

9. evidențiază rolul jucat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 
(EACEA) în punerea în aplicare a celor trei programe din domeniile culturii și 
educației;  cu toate acestea, își exprimă îngrijorarea legată de vulnerabilitatea în materie 
de control intern a EACEA, constatată cu ocazia unui audit privind administrarea 
granturilor în cadrul programelor Erasmus + și „Europa creativă”; constată că același 
Serviciu de Audit Intern al Comisiei a detectat deficiențe din partea EACEA în procesul 
de administrare a granturilor Erasmus+; de aceea, este de părere că Comisia și EACEA 
nu ar trebui să aibă vreo dificultate să adopte măsurile de corecție necesare pentru a 
asigura transparența deplină și a garanta calitatea optimă în punerea în aplicare a 
programelor din domeniile culturii și educației;

10. ia act de primele rezultate ale etapei de punere în aplicare a mecanismului de garantare 
pentru sectoarele culturale și creative, 280 de contracte fiind semnate cu intermediarii 
financiari; speră că se vor face progrese constante în faza operațională a mecanismului, 
oferind astfel instrumente solide care să fie incluse în punerea în aplicare a etapei 
următoare a mecanismului din cadrul programului InvestEU;

11. recunoaște că verificarea efectuată de Curtea de Conturi nu a descoperit erori 
semnificative ale situațiilor financiare consolidate finale ale școlilor europene pentru 
2017 și că școlile europene și Oficiul central și-au pregătit conturile anuale în termenul 
prevăzut de lege; remarcă totuși faptul că sistemul de control intern al școlilor europene 
necesită în continuare mai multe îmbunătățiri pentru a respecta recomandarea făcută de 
Curtea de Conturi și de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS); 

12. este preocupat în continuare de vulnerabilitatea sistemelor de control intern ale Oficiului 
central și ale școlilor selectate, în special în ceea ce privește sistemele de plată, mediul 
de control și procesul de recrutare; 

13. ia act de faptul că Curtea de Conturi nu a fost în măsură să confirme faptul că, în 2017, 
gestiunea financiară a școlilor europene a respectat Regulamentul financiar și normele 
de aplicare a acestuia: solicită, prin urmare, să se depună în continuare eforturi pentru a 
închide celelalte recomandări legate de administrarea conturilor extrabugetare, 
îmbunătățirea sistemelor contabile și a sistemelor de control intern, precum și a 
procedurilor de recrutare și de remunerare și elaborarea unor orientări în vederea 
îmbunătățirii gestiunii bugetare; 

14. constată că intrarea treptată în vigoare a noului Regulament financiar al școlilor 
europene va implica provocări majore pentru administrarea școlilor europene, întrucât 
funcțiile ordonatorului de credite și ale contabilului vor fi centralizate, iar controlul 
financiar va deveni o unitate de control intern, în serviciul ordonatorului de credite; 
consideră, în acest sens, că restructurarea diferitelor funcții de contabilitate și control 
trebuie susținută de un sistem administrativ adecvat;
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15. atrage atenția asupra mai multor provocări cu care se confruntă școlile europene, cum ar
fi tranziția după Brexit și înrăutățirea situației în Bruxelles în ceea ce privește 
supraaglomerarea școlilor; invită Comisia și școlile europene să prezinte Comisiei 
pentru cultură și educație un raport referitor la retragerea Regatului Unit din Uniunea 
Europeană și la modul în care intenționează să ofere învățământ de foarte bună calitate 
în limba engleză după această retragere; 

16. ia act cu îngrijorare de constatările raportului elaborat de Human Rights Watch și de 
Forumul european al persoanelor cu handicap în decembrie 2018, care examinează 
obstacolele cu care se confruntă copiii cu dizabilități în sistemul școlilor europene, 
inclusiv cazurile presupuse de hărțuire a copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora; 
invită școlile europene să se conformeze Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap; îndeamnă Comisia Europeană să lanseze o anchetă oficială 
privind constatările raportului menționat mai sus, împreună cu Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene și cu școlile europene; cere Comisiei Europene și 
statelor membre să ia în considerare cel puțin următoarele posibilități: 

(i) de a modifica politica de acordare a sprijinului educațional în școlile europene, 
astfel încât să se asigure conformitatea deplină cu Convenția Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap;

(ii) de a răspunde nevoilor copiilor cu dizabilități prin utilizarea unor tehnologii 
asistive;

(iii) de a concepe cursuri de formare a cadrelor didactice din întregul sistem pe tema 
dizabilităților și a educației incluzive, inclusiv cursuri de formare a cadrelor 
didactice și a asistenților care oferă asistență pe tema nevoilor personalizate ale 
copiilor cu dizabilități;

17. recunoaște că Curtea de Conturi este nevoită să facă față unui volum de muncă 
considerabil; invită totuși Curtea să își publice prompt rapoartele, în special rapoartele 
referitoare la școlile europene, pentru a acorda Parlamentului timp suficient pentru a-și 
îndeplini în mod corespunzător, la rândul său, funcția de control bugetar și politic.
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