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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства заключението от специалния доклад на Европейската сметна палата 
относно „Еразъм +“, че програмата има положителен ефект върху отношението на 
участниците към Съюза и създава много форми на европейска добавена стойност; 
същевременно обаче подчертава също така, че следва да се положат още усилия 
за привеждане на показателите в пълно съответствие с целите и че е необходимо 
да се опрости процесът на подаване на заявления и докладване; 

2. изразява загриженост от заключението на Европейската сметна палата, че в някои 
случаи бенефициенти на финансиране от Съюза по програма „Еразъм +“ са били 
задължени да спазват национални правила, които не са в пълно съответствие с 
принципите на Съюза; подчертава, че Комисията следва да следи отблизо 
съгласуваността на мерките за прилагане във всички държави членки;

3. признава, че Механизмът за гарантиране на студентските заеми не е постигнал 
очакваните резултати, което е накарало Комисията да преразпредели съответните 
средства;

4. приветства 11 000-те места за стажанти, предложени на младите хора по 
програмата на Европейския корпус за солидарност; изразява съжаление обаче 
относно липсата на данни относно броя на заетите места в професионалното 
направление на програмата;

5. подчертава напредъка в успеваемостта по програмата „Творческа Европа“ в 
сравнение с 2017 г. (31% за подпрограма „Култура“ и 48% за подпрограма 
„МЕДИА“), но подчертава, че са необходими по-подходящи равнища на 
финансиране за справяне с тези все още незадоволителни резултати;

6. отбелязва, че системата за вътрешен контрол на Изпълнителната агенция за 
образование, аудиовизия и култура (EACEA) все още се нуждае от значителни 
подобрения, както е посочено в резервите, изразени във втората фаза на одита на 
управлението на безвъзмездните средства по програми „Еразъм +“ и „Творческа 
Европа“; призовава EACEA да приеме всички необходими корективни действия, 
за да гарантира изпълнението на програмите с най-високо качество.


