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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl programos 
„Erasmus +“ išvadą, kad ši programa daro teigiamą poveikį dalyvių požiūriui į Sąjungą 
ir sukuria įvairių formų Europos pridėtinę vertę; tačiau taip pat pabrėžia, kad reikėtų 
toliau stengtis visiškai suderinti rodiklius su tikslais ir kad reikia supaprastinti paraiškų 
ir ataskaitų teikimo procesą; 

2. yra susirūpinęs dėl to, jog Europos Audito Rūmai padarė išvadą, kad Sąjungos 
finansavimo pagal programą „Erasmus +“ gavėjai kai kuriais atvejais turėjo laikytis 
nacionalinių taisyklių, kurios nevisiškai atitiko Sąjungos principus; pabrėžia, kad 
Komisija turėtų atidžiai stebėti įgyvendinimo priemonių nuoseklumą visose valstybėse 
narėse;

3. pripažįsta, kad nebuvo pasiekta numatytų Studentų paskolų garantijų sistemos rezultatų, 
todėl Komisija nusprendė perskirti atitinkamas lėšas;

4. palankiai vertina tai, kad pagal Europos solidarumo korpuso programą jaunimui buvo 
pasiūlyta 11 000 stažuočių vietų; tačiau apgailestauja dėl to, kad trūksta duomenų apie 
tai, kiek stažuočių vietų buvo programos profesinėje srityje;

5. atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą gerinant programos „Kūrybiška Europa“ 
sėkmingumo rodiklius, palyginti su 2017 m. (31 proc. paprogramės „Kultūra“ ir 
48 proc. paprogramės MEDIA atvejais), tačiau pabrėžia, kad norint išspręsti vis dar 
nepatenkinamus rezultatus, reikia užtikrinti tinkamesnį finansavimo lygį;

6. pažymi, kad, remiantis per antrąjį programos „Erasmus +“ ir programos „Kūrybiška 
Europa“ dotacijų valdymo audito etapą pateiktomis išlygomis, Švietimo, garso ir vaizdo 
bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) vidaus kontrolės sistemą vis dar būtina 
gerokai patobulinti; ragina EACEA patvirtinti visus būtinus taisomuosius veiksmus, kad 
būtų užtikrinta aukščiausia programų įgyvendinimo kokybė.


