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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek podsumowujący sprawozdanie specjalne 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie programu Erasmus +, zgodnie z 
którym program ma pozytywny wpływ na nastawienie uczestników do Unii oraz wnosi 
europejską wartość dodaną o wielu wymiarach; podkreśla jednak również, że należy 
podjąć dalsze wysiłki, aby w pełni dostosować wskaźniki do celów programu oraz że 
należy uprościć procedury składania wniosków i sprawozdań; 

2. jest zaniepokojony, że Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż beneficjenci 
unijnego finansowania w ramach programu Erasmus + są w niektórych przypadkach 
zmuszeni do przestrzegania przepisów krajowych, które nie są w pełni zgodne z 
zasadami Unii; podkreśla, że Komisja powinna uważnie monitorować spójność 
środków wykonawczych we wszystkich państwach członkowskich;

3. przyjmuje do wiadomości, że ponieważ instrument gwarancji kredytów studenckich nie 
przyniósł oczekiwanych wyników, Komisja zmieniła przydział przeznaczonych na ten 
cel środków;

4. z zadowoleniem przyjmuje 11 tys. staży oferowanych młodym ludziom w ramach 
programu „Europejski Korpus Solidarności”; wyraża jednak ubolewanie z powodu 
braku danych na temat ilości miejsc pracy w ramach komponentu zawodowego 
programu;

5. podkreśla postępy w zakresie wskaźników powodzenia programu „Kreatywna Europa” 
w porównaniu z 2017 r. (31 % w przypadku podprogramu Kultura i 48 % w przypadku 
podprogramu MEDIA), ale zaznacza, że aby pozbyć się tych wciąż niezadowalających 
wyników należy wprowadzić bardziej odpowiednie poziomy finansowania;

6. zauważa, że nadal istnieje konieczność istotnego usprawnienia systemu kontroli 
wewnętrznej EACEA, co stwierdzono w zastrzeżeniach zgłoszonych podczas drugiego 
etapu audytu dotyczącego zarządzania dotacjami udzielanymi w ramach Erasmus + i 
„Kreatywna Europa”; wzywa EACEA do przyjęcia wszystkich niezbędnych działań 
naprawczych w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości realizacji programów.


