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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το Erasmus+ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 
πρόγραμμα έχει θετικό αντίκτυπο στη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην Ένωση 
και παράγει πολλές μορφές ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ευθυγράμμιση των 
δεικτών με τους στόχους, καθώς και ότι πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων· 

2. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δικαιούχοι ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του Erasmus+ ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωμένοι να ακολουθούν εθνικούς 
κανόνες που δεν ήταν πλήρως σύμφωνοι με τις αρχές της Ένωσης· τονίζει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνοχή των μέτρων 
εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη·

3. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ανακατανείμει τους πόρους που 
προορίζονταν για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, καθότι αυτός δεν 
οδήγησε στα αναμενόμενα αποτελέσματα·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης προσέφερε 11 000 θέσεις σε νέους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη 
του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των θέσεων στο επαγγελματικό 
σκέλος του προγράμματος·

5. επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε στα ποσοστά επιτυχίας στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» σε σύγκριση με το 2017 (31 % για το υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός» και 48 % για το υποπρόγραμμα MEDIA), αλλά τονίζει ότι απαιτούνται 
πιο επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων, που 
εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικά·

6. σημειώνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του EACEA εξακολουθεί να χρειάζεται 
σημαντικές βελτιώσεις, όπως σημειώθηκε στις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη 
δεύτερη φάση ενός ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων Erasmus+ και 
«Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί τον EACEA να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων.


