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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. üdvözli az Erasmus+ programról szóló európai számvevőszéki különjelentés azon 
megállapítását, hogy a program kedvezően alakítja a résztvevők Európai Unióval 
kapcsolatos véleményét, és számos formában teremt európai hozzáadott értéket; a 
különjelentés ugyanakkor azt is kiemeli, hogy további erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a mutatók maradéktalanul összhangban legyenek a célkitűzésekkel, és 
szükség van a pályázati és adatközlési eljárások egyszerűsítésére; 

2. aggodalmát fejezi ki az Európai Számvevőszék azon megállapítása miatt, hogy az 
Erasmus+ keretében támogatásban részesült kedvezményezetteknek egyes esetekben 
olyan nemzeti szabályokat kellett követniük, amelyek nem voltak teljes mértékben 
összhangban az uniós elvekkel; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak szorosan nyomon 
kell követnie a végrehajtási intézkedések egységességét valamennyi tagállamban;

3. tudomásul veszi, hogy miután az innovatív diákhitelgarancia-eszköz nem érte el a várt 
eredményeket, a Bizottság átcsoportosította a vonatkozó forrásokat;

4. üdvözli, hogy az Európai Szolidaritási Testület 11 000 helyet kínált a fiatalok számára; 
sajnálatát fejezi ki azonban a program foglalkoztatási ágában kínált helyek számára 
vonatkozó adatok hiánya miatt;

5. kiemeli a Kreatív Európa program tekintetében a sikeres projektek aránya (31% a 
Kultúra és 48% a MEDIA alprogram esetében) terén 2017-hez képest elért előrelépést, 
de hangsúlyozza, hogy megfelelőbb szintű finanszírozásra volna szükség e még mindig 
nem kielégítő eredmények orvoslásához;

6. megállapítja, hogy az Erasmus+ program és a Kreatív Európa program támogatásainak 
kezelése terén végzett ellenőrzés második szakaszában megfogalmazott fenntartások 
feltárták, hogy az EACEA belső ellenőrzési rendszerét jelentős mértékben tovább kell 
javítani; felhívja az EACEA-t, hogy a programok lehető legmagasabb színvonalú 
végrehajtásának garantálása érdekében fogadja el a szükséges korrekciós 
intézkedéseket.


