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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje podsumowanie sprawozdania specjalnego Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego nr 22/2018 w sprawie mobilności w ramach programu 
Erasmus +, że program ma pozytywny wpływ na nastawienie uczestników do Unii oraz 
wnosi europejską wartość dodaną o wielu wymiarach; podkreśla jednak również, że 
należy podjąć dalsze wysiłki, aby w pełni dostosować wskaźniki do celów programu 
oraz że należy uprościć procedury składania wniosków i sprawozdań; 

2. zwraca uwagę na konkluzję Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (dalej 
„Trybunału”), iż złożone przepisy zwiększają ryzyko błędu, co skutkuje wyższym 
odsetkiem istotnych błędów w niektórych programach; stwierdza, że należy uprościć 
proces składania wniosków i sprawozdawczości; w związku z tym wzywa Komisję do 
zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla wnioskodawców i beneficjentów unijnych 
środków finansowych;

3. jest zaniepokojony, że Trybunał stwierdził, iż beneficjenci unijnego finansowania w 
ramach programu Erasmus + są w niektórych przypadkach zmuszeni do przestrzegania 
przepisów krajowych, które nie są w pełni zgodne z zasadami Unii; podkreśla, że 
Komisja powinna uważnie monitorować spójność środków wykonawczych we 
wszystkich państwach członkowskich;

4. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne skutki programu Erasmus+, jeśli chodzi o 
wspieranie integracji osób ze środowisk defaworyzowanych, jak zauważono w 
sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 22/2018; wzywa do udoskonalenia definicji, 
sprawozdawczości i monitorowania w tym obszarze w celu zapewnienia inkluzywności 
programu Erasmus+, a także programów „Europejski Korpus Solidarności” i 
„Kreatywna Europa”;

5. podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania programów Erasmus+ i „Kreatywna 
Europa”, mając na uwadze sukces programów i wartość dodaną, jaką przynoszą;

6. przyjmuje do wiadomości, że ponieważ instrument gwarancji kredytów studenckich nie 
przyniósł oczekiwanych wyników, Komisja zmieniła przydział przeznaczonych na ten 
cel środków;

7. z zadowoleniem przyjmuje wyniki działań na rzecz projektów szkolnych oraz 
kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, które to projekty 
zapewniają szerszym kategoriom uczniów i studentów lepszy dostęp do dostosowanej 
mobilności, a tym samym działają na rzecz lepszego zrozumienia Unii, dowodząc, że 
rozwój programu Erasmus+ znacznie wykracza poza mobilność studentów;

8. z zadowoleniem przyjmuje 11 tys. staży oferowanych młodym ludziom w ramach 
programu „Europejski Korpus Solidarności”; wyraża jednak ubolewanie z powodu 
braku danych na temat ilości miejsc pracy w ramach komponentu zawodowego 
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programu; zauważa, że do grudnia 2018 r. do udziału w programie zarejestrowało się 
ponad 93 tys. młodych osób, ale tylko 11 tys. osób miało możliwość zaangażowania się 
w działania solidarnościowe; w związku z tym apeluje o odpowiednie finansowanie, 
aby zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania, zwłaszcza w ramach filaru dotyczącego 
wolontariatu;

9. podkreśla postępy w zakresie wskaźników powodzenia programu „Kreatywna Europa” 
w porównaniu z 2017 r. (31 % w przypadku podprogramu Kultura i 48 % w przypadku 
podprogramu MEDIA), ale zaznacza, że aby pozbyć się tych wciąż niezadowalających 
wyników należy wprowadzić bardziej odpowiednie poziomy finansowania;

10. wzywa Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
EACEA, aby zwróciła należytą uwagę na uproszczenie procesów składania wniosków i 
dostosowanie ich do grup docelowych w celu zwiększenia dostępności programów;

11. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki poczynione w ramach programu „Kreatywna 
Europa” mające na celu zapewnienie większej równości kobiet i mężczyzn w sektorze 
kreatywnym i sektorze kultury, zwłaszcza w odniesieniu do udziału procentowego 
kobiet w głównych projektach finansowanych z programu MEDIA; ubolewa jednak nad 
wciąż niskim odsetkiem kandydatek uczestniczących w zaproszeniach do składania 
ofert (71 % mężczyzn w porównaniu z 29 % kobiet); 

12. z zadowoleniem przyjmuje dobre wyniki systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i 
sektora kreatywnego, ułatwiającego dostęp do finansowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a jednocześnie 
uświadamiającego pośrednikom finansowym potrzeby tych podmiotów; 

13. wzywa Komisję do wyeksponowania wyników Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018, na który przeznaczono finansowanie w wysokości 8 mln EUR i 
podczas którego zorganizowano ponad 23 000 wydarzeń w ponad 37 krajach, o czym 
mowa w sprawozdaniu Komisji z 28 października 2019 r. w sprawie wdrażania, 
wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018;  
zdecydowanie zachęca Komisję do kontynuowania wysiłków na rzecz promowania 
dziedzictwa, w szczególności poprzez wdrażanie europejskich ram działania w sprawie 
dziedzictwa kulturowego, które opublikowano po 2018 r.; 

14. zauważa, że nadal istnieje konieczność istotnego usprawnienia systemu kontroli 
wewnętrznej EACEA, co stwierdzono w zastrzeżeniach zgłoszonych podczas drugiego 
etapu audytu dotyczącego zarządzania dotacjami udzielanymi w ramach programów 
Erasmus + i „Kreatywna Europa”; wzywa EACEA do przyjęcia wszystkich 
niezbędnych działań naprawczych w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości 
realizacji programów.

15. potwierdza swoje poparcie dla multimedialnych działań Komisji, które przyczyniają się 
do niezależności relacji o sprawach unijnych w mediach oraz do promocji europejskiej 
sfery publicznej; wyraża jednak zaniepokojenie z powodu wniosków zawartych w 
przeprowadzonym przez Trybunał przeglądzie punktowym w trybie pilnym nr 6/2019 
dotyczącym Euronews, w którym zwrócono uwagę na brak przejrzystości i 
rozliczalności wsparcia finansowego udzielanego Euronews przez Komisję oraz na 
niewystarczającą solidność mechanizmów monitorowania i oceny; ponadto 
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zdecydowanie wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości, jeśli chodzi o budżet 
przeznaczony na działania multimedialne, oraz poprawienia rozliczalności wydatków, 
zwłaszcza przez utworzenie specjalnych linii budżetowych dla poszczególnych działań 
oraz kompleksową kontrolę wykorzystania środków;

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał nie znalazł żadnych istotnych błędów w 
końcowych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych szkół europejskich za 
2018 r.; z niepokojem zauważa poważne braki w systemach kontroli wewnętrznej 
stosowanych przez Biuro Sekretarza Generalnego i w wybranych szkołach 
europejskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o systemy płatności, środowisko kontroli, 
procedury udzielania zamówień i dokumentację procedur rekrutacyjnych; wyraża 
rosnące zaniepokojenie faktem, że szkoły europejskie nie podejmują działań w celu 
rozwiązania problemów, na które wielokrotnie wskazywał Trybunał i które 
wielokrotnie podkreślał Parlament Europejski w swoich sprawozdaniach w sprawie 
absolutorium z wykonania budżetu; apeluje zatem o podjęcie przez szkoły europejskie 
dalszych starań, aby dostosować się do zaleceń Trybunału zawartych w rocznym 
sprawozdaniu Trybunału za rok 2018 i dotyczących rachunkowości, systemu 
wewnętrznej kontroli, działalności administracyjnej, zatrudnienia, udzielania zamówień 
i płatności;

17. zwraca uwagę na wyzwania stojące przed szkołami europejskimi w procesie 
występowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej 
„Zjednoczonego Królestwa”) z Unii i wzywa Komisję i szkoły europejskie do zdawania 
Komisji Kultury i Edukacji sprawozdań w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii oraz zawierających informacje, jak zamierzają one zapewnić 
najwyższej jakości nauczanie języka angielskiego w szkołach europejskich po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii;

18. wskazuje na niewystarczającą reprezentację kobiet (31 %) na stanowiskach 
kierowniczych średniego szczebla w EACEA; wzywa Agencję do dostosowania się do 
celu 40 % w 2020 r.;
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