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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 concluzia raportului special nr. 22/2018 al Curții de Conturi Europene privind 
mobilitatea în cadrul programului Erasmus +, și anume că programul are un efect 
pozitiv asupra atitudinii participanților față de Uniune și creează numeroase forme de 
valoare adăugată europeană; totuși, subliniază, de asemenea, că ar trebui să se depună 
eforturi suplimentare pentru a alinia pe deplin indicatorii cu obiectivele și că este 
necesară simplificarea procesului de depunere a solicitărilor și de raportare; 

2. subliniază concluzia Curții Europene de Conturi („Curtea”) potrivit căreia normele 
complexe măresc riscul de eroare, ceea ce determină un procent mai ridicat de erori 
materiale în anumite programe; concluzionează că este necesar să se simplifice procesul 
de depunere a cererilor și de raportare; invită, prin urmare, Comisia să reducă sarcina 
birocratică pentru solicitanții și beneficiarii finanțării Uniunii;

3. își exprimă îngrijorarea legată de concluzia Curții potrivit căreia beneficiarii fondurilor 
Uniunii din cadrul programului Erasmus + au fost, în unele cazuri, obligați să respecte 
normele naționale care nu sunt în deplină conformitate cu principiile Uniunii; subliniază 
că Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape coerența măsurilor de punere în 
aplicare în toate statele membre;

4. salută efectul pozitiv al programului Erasmus + în promovarea incluziunii persoanelor 
care provin din medii defavorizate, așa cum se menționează în raportul special nr. 
22/2018 al Curții; solicită îmbunătățirea elaborării, a raportării și a monitorizării în acest 
domeniu, pentru a asigura caracterul incluziv al programului Erasmus +, precum și al 
programelor „Corpul european de solidaritate” și „Europa creativă”;

5. subliniază necesitatea creșterii finanțării programelor Erasmus + și „Europa creativă”, 
ținând seama de succesul programelor și de valoarea adăugată pe care acestea o aduc;

6. recunoaște că mecanismul inovator de garantare a împrumuturilor pentru studenți nu a 
produs rezultatele scontate, drept pentru care Comisia a decis să realoce fondurile 
respective;

7. salută eforturile depuse în favoarea proiectelor școlare și a educației și formării 
profesionale (VET) în cadrul programului Erasmus +, care au îmbunătățit accesul la 
mobilitate adaptată pentru categorii mai largi de elevi și studenți și au contribuit astfel la 
o mai bună înțelegere a Uniunii, ceea ce demonstrează că programul Erasmus + a 
evoluat, depășind cu mult o acțiune de mobilitate a studenților;

8. salută punerea la dispoziția tinerilor a 11 000 de locuri, prin programul Corpul european 
de solidaritate; regretă, cu toate acestea, lipsa de date privind numărul de locuri oferite 
prin proiectele profesionale ale programului; constată că, până în decembrie 2018, peste 
93 000 de tineri s-au înscris în program, dar numai 11 000 au avut ocazia să se implice 
în activități de solidaritate; solicită, prin urmare, o finanțare adecvată pentru a asigura 
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acoperirea completă a cererii, în special în proiectele de voluntariat;

9. subliniază creșterea ratelor de succes ale programului „Europa creativă” în comparație 
cu 2017 (31 % pentru subprogramul Cultura și 48 % pentru subprogramul MEDIA), dar 
subliniază că sunt necesare niveluri de finanțare mai adecvate pentru a îmbunătăți aceste 
rezultate încă nesatisfăcătoare;

10. invită Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură („EACEA”) să acorde 
atenția cuvenită simplificării și adaptării proceselor de depunere a cererilor la publicul-
țintă, astfel încât să se îmbunătățească accesul la programe;

11. salută eforturile programului „Europa creativă” de a asigura o mai mare egalitate de gen 
în sectoarele culturale și creative, în special având în vedere procentul de femei care 
gestionează proiecte finanțate prin programul MEDIA; regretă, cu toate acestea, 
dezechilibrul în rândul candidaților care participă la licitații (71 % bărbați, față de 29 % 
femei); 

12. salută rezultatele pozitive ale mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și 
creative, care a facilitat accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectoarele culturale și creative și a contribuit totodată la conștientizarea de către 
intermediarii financiari a nevoilor acestor actori; 

13. solicită Comisiei să evidențieze rezultatele Anului European al Patrimoniului Cultural 
2018, care a beneficiat de o finanțare de 8 milioane EUR și în cadrul căruia s-au 
organizat peste 23 000 de evenimente în peste 37 de țări, după cum se menționează în 
raportul Comisiei din 28 octombrie 2019 privind punerea în aplicare, rezultatele și 
evaluarea de ansamblu a Anului European al Patrimoniului Cultural 2018; încurajează 
ferm Comisia să își continue eforturile de promovare a patrimoniului, în special prin 
punerea în aplicare a Cadrului european de acțiune privind patrimoniul cultural, care a 
fost publicat după 2018; 

14. ia act de faptul că sistemul de control intern al EACEA necesită încă îmbunătățiri 
majore, după cum s-a constatat din rezervele formulate în a doua fază a unui audit 
privind gestionarea granturilor în cadrul programelor Erasmus + și „Europa creativă”; 
invită EACEA să adopte toate măsurile corectoare necesare pentru a garanta cea mai 
bună punere în aplicare a programelor;

15. își reiterează sprijinul față de activitățile multimedia ale Comisiei, care contribuie la 
mediatizarea independentă a afacerilor Uniunii și la crearea unei opinii publice 
europene; își exprimă îngrijorarea, cu toate acestea, față de concluziile studiului de caz 
rapid nr. 6/2019 al Curții asupra Euronews, în care s-a constatat lipsa de transparență și 
responsabilitate în finanțarea Euronews de către Comisie, precum și lipsa de fiabilitate a 
mecanismelor de monitorizare și de audit; îndeamnă, de asemenea, Comisia să 
sporească transparența bugetului utilizat pentru activitățile multimedia și să 
îmbunătățească responsabilitatea cheltuielilor, în special prin crearea unor linii bugetare 
separate pentru diferitele activități și prin realizarea unui audit complet a utilizării 
fondurilor;

16. salută faptul că Curtea nu a descoperit erori semnificative în situațiile financiare 
consolidate finale ale școlilor europene pentru 2018; ia act cu îngrijorare de deficiențele 
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semnificative din sistemele de control intern ale Oficiului central și ale școlilor 
europene selectate, în special în sistemele de plăți, în procedurile de achiziții publice și 
în documentarea procedurilor de recrutare; își exprimă preocuparea crescândă cu privire 
la lipsa de acțiune a școlilor europene în legătură cu problemele identificate în repetate 
rânduri de Curte și subliniate de Parlamentul European în rapoartele sale de descărcare 
de gestiune; îndeamnă, prin urmare, școlile europene să depună eforturi suplimentare 
pentru a da curs recomandărilor Curții care figurează în raportul anual al Curții pentru 
2018 de la secțiunile referitoare la contabilitate, sistemul de control intern, operațiunile 
administrative, recrutarea, achizițiile publice și plățile;

17. atrage atenția asupra provocărilor cu care urmează să se confruntă școlile europene în 
timpul procesului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
(„Regatul Unit”) din Uniune și invită Comisia și școlile europene să prezinte un raport 
Comisiei pentru cultură și educație în legătură cu retragerea Regatului Unit și cu modul 
în care intenționează să continue să ofere învățământ de foarte bună calitate în limba 
engleză în cadrul școlilor europene după retragerea Regatului Unit din Uniune;

18. subliniază slaba reprezentare a femeilor (31 %) în posturile de conducere de nivel mediu 
în cadrul EACEA; solicită Agenției să se conformeze obiectivului de 40 % până în 
2020.
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