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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 22/2018 dėl judumo 
pagal programą „Erasmus +“ išvadą, kad ši programa daro teigiamą poveikį dalyvių 
požiūriui į Sąjungą ir sukuria daug įvairaus pobūdžio Europos pridėtinės vertės; tačiau 
taip pat pabrėžia, kad reikėtų toliau stengtis visapusiškai suderinti rodiklius su tikslais ir 
kad reikia supaprastinti paraiškų ir ataskaitų teikimo procesą; 

2. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad dėl taisyklių sudėtingumo padidėja klaidų 
rizika, todėl tam tikrose programose padidėja reikšmingų klaidų procentinė dalis; daro 
išvadą, kad reikia supaprastinti paraiškų ir ataskaitų teikimo procesus; todėl ragina 
Komisiją sumažinti biurokratinę naštą Sąjungos finansavimo prašantiems pareiškėjams 
ir jo gavėjams;

3. yra susirūpinęs dėl to, jog Audito Rūmai padarė išvadą, kad Sąjungos finansavimo 
pagal programą „Erasmus +“ gavėjai kai kuriais atvejais turėjo laikytis nacionalinių 
taisyklių, kurios nevisiškai atitiko Sąjungos principus; pabrėžia, kad Komisija turėtų 
atidžiai stebėti įgyvendinimo priemonių nuoseklumą visose valstybėse narėse;

4. palankiai vertina teigiamą programos „Erasmus +“ poveikį skatinant nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų įtrauktį, kaip nurodyta Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje 
Nr. 22/2018; ragina tobulinti apibrėžtį, ataskaitų teikimą ir stebėseną šioje srityje 
siekiant užtikrinti programos „Erasmus +“, taip pat Europos solidarumo korpuso ir 
programos „Kūrybiška Europa“ įtraukumą;

5. pabrėžia, kad reikia didinti programų „Erasmus +“ ir „Kūrybiška Europa“ finansavimą, 
atsižvelgiant į programų sėkmę ir jų teikiamą pridėtinę vertę;

6. pripažįsta, kad taikant studentų paskolų garantijų sistemą nebuvo pasiekta tokių 
rezultatų, kokių buvo tikėtasi, todėl Komisija nusprendė perskirti atitinkamas lėšas;

7. palankiai vertina rezultatus, kurių pasiekta pagal programą „Erasmus +“ remiant 
mokyklų projektus, profesinį rengimą ir mokymą, suteikiant geresnes galimybes 
naudotis pritaikytu judumu įvairesnių kategorijų moksleiviams ir studentams ir taip 
padedant geriau suprasti Sąjungą, nes tai įrodo, kad programa „Erasmus +“ plėtojama ir 
apima gerokai daugiau nei studentų judumą;

8. palankiai vertina tai, kad pagal Europos solidarumo korpuso programą jaunimui buvo 
pasiūlyta 11 000  praktikos vietų; tačiau apgailestauja dėl to, kad trūksta duomenų apie 
tai, kiek tokių vietų buvo programos profesinėje srityje; pažymi, kad iki 2018 m. 
gruodžio mėn. užsiregistravo daugiau kaip 93 000 jaunuolių, norinčių dalyvauti 
programoje, tačiau tik 11 000 turėjo galimybę dalyvauti solidarumo veikloje; todėl 
ragina skirti tinkamą finansavimą siekiant užtikrinti, kad paklausa būtų visiškai 
patenkinta, ypač savanoriškos veiklos srityje;

9. atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą gerinant programos „Kūrybiška Europa“ 
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sėkmingumo rodiklius, palyginti su 2017 m. (31 proc. paprogramės „Kultūra“ ir 
48 proc. paprogramės MEDIA atvejais), tačiau pabrėžia, kad norint pagerinti padėtį, kai 
rezultatai yra vis dar nepatenkinami, reikia užtikrinti tinkamesnį finansavimo lygį;

10. ragina Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA) skirti deramą 
dėmesį paraiškų teikimo procesų supaprastinimui ir pritaikymui tikslinei auditorijai, 
siekiant pagerinti galimybes naudotis programomis;

11. palankiai vertina vykdant programą „Kūrybiška Europa“ dedamas pastangas geriau 
užtikrinti lyčių lygybę kūrybos ir kultūros sektoriuose, ypač turint mintyje moterų, 
vadovaujančių projektams, finansuojamiems pagal programą MEDIA, procentinę dalį; 
vis dėlto apgailestauja dėl to, kad moterų, teikiančių paraiškas dalyvauti konkurse, dalis 
vis dar yra neproporcingai maža (71 proc. vyrų ir 29 proc. moterų); 

12. džiaugiasi gerais kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonės rezultatais, nes 
priemonė sudaro galimybes kultūros ir kūrybos sektorių mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms gauti finansavimą, o finansų tarpininkai susipažįsta su tokių įmonių poreikiais; 

13. ragina Komisiją paskelbti viešai 2018 m. vykusių Europos kultūros paveldo metų 
rezultatus – per juos buvo skirta 8 mln. EUR ir daugiau nei 37 šalyse suorganizuota 
daugiau kaip 23 000 renginių, kaip nurodyta 2019 m. spalio 28 d. Komisijos ataskaitoje 
dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) veiklos įgyvendinimo, rezultatų ir bendro 
vertinimo;  primygtinai ragina Komisiją tęsti savo paveldo puoselėjimo darbą pagal 
Europos kultūros paveldo veiksmų programą, kuri paskelbta po 2018 Europos kultūros 
paveldo metų; 

14. pažymi, kad, remiantis per antrąjį programos „Erasmus +“ ir programos „Kūrybiška 
Europa“ dotacijų valdymo audito etapą pateiktomis išlygomis, EACEA vidaus kontrolės 
sistemą vis dar būtina gerokai patobulinti; ragina EACEA patvirtinti visus būtinus 
taisomuosius veiksmus, kad būtų užtikrinta aukščiausia programų įgyvendinimo 
kokybė;

15. dar kartą patvirtina, kad remia Komisijos su multimedijomis susijusią veiklą, nes ja 
prisidedama prie žiniasklaidoje teikiamų nepriklausomų pranešimų apie Sąjungos 
reikalus ir Europos viešosios erdvės propagavimo; vis dėlto, atsižvelgdamas į Audito 
Rūmų skubioje atvejo apžvalgoje Nr.6/2019 (dėl transliuotojo „Euronews“) pateiktas 
išvadas, yra sunerimęs, nes jose pabrėžiama, kad Komisijai teikiant finansinę paramą 
„Euronews“ nebuvo užtikrintas pakankamas skaidrumas ir atskaitomybė ir kad 
stebėsenos bei vertinimo mechanizmai nėra pakankamai patikimi; taip pat primygtinai 
ragina Komisiją padidinti skaidrumą skiriant multimedijų veiklai numatytą biudžetą, 
pagerinti atskaitomybę už išlaidas ir, visų pirma, tuo tikslu sukurti atskiras biudžeto 
eilutes, skirtas įvairiai veiklai, ir atlikti išsamų lėšų panaudojimo auditą;

16. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai 2018 m. Europos mokyklų galutinėse 
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nenustatė reikšmingų klaidų; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į didelius centrinio biuro ir atrinktų Europos mokyklų vidaus kontrolės 
sistemų trūkumus, visų pirma susijusius su mokėjimo sistemomis, kontrolės aplinka, 
viešųjų pirkimų procedūromis ir įdarbinimo procedūrų dokumentavimu; reiškia vis 
didėjantį susirūpinimą, kad Europos mokyklos nesiima veiksmų, kurie padėtų spręsti 
Audito Rūmų ne kartą nustatytas ir Europos Parlamento pranešimuose dėl biudžeto 
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įvykdymo patvirtinimo akcentuojamas problemas; todėl primygtinai ragina Europos 
mokyklas toliau stengtis laikytis Audito Rūmų 2018 m. metinėje ataskaitoje pateiktų 
rekomendacijų dėl apskaitos, vidaus kontrolės sistemos, administracinių operacijų, 
įdarbinimo, viešųjų pirkimų ir mokėjimų aspektų;

17. atkreipia dėmesį į iššūkius, su kuriais susidurs Europos mokyklos Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojimo iš 
Sąjungos proceso metu, ir ragina Komisiją ir Europos mokyklas pranešti Kultūros ir 
švietimo komitetui apie su Jungtinės Karalystės išstojimu susijusius aspektus ir apie tai, 
kaip jos ketina toliau užtikrinti aukštos kokybės anglų kalbos mokymą Europos 
mokyklose po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos;

18. nurodo, kad EACEA vidurinės grandies vadovų pareigas užimančių moterų dalis yra 
per maža (31 proc.); ragina vykdomąją įstaigą iki 2020 m. pasiekti 40 proc. tikslą.
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