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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zaključek iz posebnega poročila Računskega sodišča o programu Erasmus+, 
namreč da pozitivno vpliva na odnos udeležencev do Unije in ustvarja evropsko dodano 
vrednost v različnih oblikah; vendar poudarja, da bi si bilo treba dodatno prizadevati za 
popolno uskladitev kazalnikov s cilji, prav tako pa poenostaviti postopek prijave in 
poročanja; 

2. opozarja na ugotovitev Računskega sodišča, da zapletena pravila povečujejo tveganje za 
napake, zaradi česar je v nekaterih programih večji odstotek pomembnih napak; 
ugotavlja, da je treba poenostaviti postopek prijave in poročanja; zato poziva Komisijo, 
naj zmanjša birokratsko breme za prosilce in upravičence do finančnih sredstev Unije;

3. je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ugotovilo, da so morali upravičenci do sredstev 
Unije v sklopu programa Erasmus+ v nekaterih primerih upoštevati nacionalna pravila, 
ki niso bila povsem skladna z načeli Unije; poudarja, da bi morala Komisija pozorno 
spremljati skladnost izvedbenih ukrepov v vseh državah članicah;

4. pozdravlja pozitivni učinek programa Erasmus + pri spodbujanju vključevanja ljudi iz 
prikrajšanih okolij, kot je zapisano v posebnem poročilu Računskega sodišča 
št. 22/2018; poziva k izboljšanju opredelitev, poročanja in spremljanja na tem področju, 
da bi zagotovili vključenost v program Erasmus+, evropsko solidarnostno enoto in 
program Ustvarjalna Evropa;

5. poudarja, da je treba povečati financiranje programov Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa, 
pri čemer je treba upoštevati njun uspeh in dodano vrednost, ki jo prinašata;

6. se zaveda, da jamstvena shema za študentska posojila ni prinesla pričakovanih 
rezultatov, zato je Komisija sredstva zanjo prerazporedila;

7. pozdravlja rezultate prizadevanj v korist šolskih projektov ter poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja v programu Erasmus+, ki omogoča boljši dostop do prilagojene 
mobilnosti za širše kategorije učencev in študentov ter tako prispeva k boljšemu 
razumevanju Unije, kar dokazuje, da je program Erasmus+ daleč presegel zgolj 
mobilnost študentov;

8. pozdravlja, da je bilo mladim v programu evropske solidarnostne enote na voljo 11.000 
mest; obžaluje pa, da ni podatkov o številu mest v poklicnem sklopu programa; 
ugotavlja, da se je do decembra 2018 prijavilo več kot 93 tisoč mladih, vendar jih je le 
11 tisoč imelo priložnost sodelovati v solidarnostnih dejavnostih; zato poziva k 
ustreznemu financiranju, da bi povsem zadostili povpraševanju, zlasti v sklopu 
prostovoljstva;

9. poudarja, da je bil pri stopnji uspešnosti programa Ustvarjalna Evropa v primerjavi z 
letom 2017 dosežen napredek (31 % za področje kulture in 48 % za podprogram 
MEDIA), a opominja, da je treba povečati sredstva, da bi izboljšali še vedno 
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nezadovoljive rezultate;

10. poziva Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 
(EACEA), naj ustrezno pozornost nameni poenostavitvi postopkov prijave in njihovi 
prilagoditvi ciljnim skupinam, da bi se izboljšala dostopnost programov;

11. pozdravlja prizadevanja v programu Ustvarjalna Evropa, da se doseže boljše ravnovesje 
med spoloma na ustvarjalnem in kulturnem področju, zlasti poveča odstotek žensk na 
čelu projektov, ki se financirajo iz programa MEDIA; vendar z obžalovanjem ugotavlja, 
da je še vedno zelo veliko neravnovesje med kandidati za javna naročila (71 % moških 
in 29 % žensk); 

12. se veseli dobrih rezultatov jamstvenega mehanizma za kulturni in ustvarjalni sektor, ki 
ponuja financiranje malim in srednjim podjetjem na področju kulture in ustvarjalnosti 
ter usposabljanje finančnih posrednikov za boljše razumevanje potreb teh podjetij; 

13. poziva Komisijo, naj izpostavi rezultate dejavnosti v evropskem letu kulturne dediščine 
2018, za katerega je bilo dodeljenih 8 milijonov EUR in v katerem je bilo organiziranih 
več kot 23 tisoč prireditev v 37 državah, kot je zapisano v poročilu Komisije o 
izvajanju, rezultatih in splošni oceni evropskega leta kulturne dediščine z dne 
28. oktobra 2019;  odločno spodbuja Komisijo, naj bo še nadalje dejavna pri 
spodbujanju kulturne dediščine, zlasti z izvajanjem evropskega okvira za ukrepanje na 
kulturnem področju, objavljenem po evropskem letu kulturne dediščine 2018; 

14. ugotavlja, da je treba sistem notranjih kontrol agencije EACEA še vedno precej 
izboljšati, kar je razvidno tudi iz pridržkov, izraženih v drugi fazi revizije upravljanja 
nepovratnih sredstev v programih Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa; poziva agencijo 
EACEA, naj sprejme vse potrebne korektivne ukrepe, da bi poskrbela za najvišjo 
kakovost izvajanja programov.

15. ponovno izraža podporo multimedijskim dejavnostim Komisije, ki prispevajo k 
neodvisnemu poročanju medijev o zadevah Unije in spodbujanju evropske javne sfere; 
vendar je zaskrbljen zaradi zaključkov iz hitre analize Računskega sodišča št. 6/2019 o 
kanalu Euronews, da finančna podpora Komisije za Euronews ni dovolj pregledna in 
odgovorna ter da mehanizmi spremljanja in ocenjevanja niso dovolj zanesljivi; poleg 
tega poziva Komisijo, naj poveča preglednost proračuna, ki se uporablja za 
multimedijske dejavnosti, in izboljša odgovornost za odhodke, zlasti z oblikovanjem 
ločenih proračunskih postavk za različne dejavnosti in celovito revizijo porabe sredstev;

16. pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče v končnem konsolidiranem zaključnem računu 
evropskih šol za leto 2018 ni odkrilo pomembnih napak; je zaskrbljen zaradi velikih 
pomanjkljivosti v sistemih notranje kontrole osrednjega urada in izbranih evropskih šol, 
zlasti v nadzornem okolju, plačilnih sistemih, postopkih javnih naročil in pri 
dokumentiranju postopkov zaposlovanja; je vse bolj zaskrbljen, ker si evropske šole ne 
prizadevajo odpraviti problemov, ki jih vedno znova odkriva Računsko sodišče, 
Evropski parlament pa nanje opozarja v poročilih o razrešnici; zato evropske šole 
poziva, naj ukrepajo bolj odločno in upoštevajo priporočila Računskega sodišča iz 
letnega poročila za leto 2018 v zvezi z računovodstvom, sistemom notranje kontrole, 
administrativnimi postopki, zaposlovanjem, javnim naročanjem in plačili;
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17. opozarja na izzive, ki čakajo evropske šole zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska iz Unije, ter poziva tako šole kot Komisijo, naj Odboru za 
kulturo in izobraževanje poročajo o poteku tega izstopa in o tem, kako nameravajo še 
naprej zagotavljati kakovostno poučevanje v angleškem jeziku;

18. poudarja, da so ženske na srednjih vodstvenih položajih v EACEA še vedno preslabo 
zastopane (31 %); poziva agencijo, naj v letu 2020 doseže cilj 40-odstotne zastopanosti.
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