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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută concluzia raportului special al Curții de Conturi Europene privind Erasmus +, și 
anume că programul are un efect pozitiv asupra atitudinii participanților față de Uniune 
și creează numeroase forme de valoare adăugată europeană; totuși, subliniază, de 
asemenea, că ar trebui să se depună eforturi suplimentare pentru a alinia pe deplin 
indicatorii cu obiectivele și că este necesară simplificarea procesului de depunere a 
solicitărilor și de raportare; 

2. își exprimă îngrijorarea legată de concluzia Curții de Conturi Europene potrivit căreia 
beneficiarii fondurilor Uniunii din cadrul programului Erasmus + au fost, în unele 
cazuri, obligați să respecte normele naționale care nu sunt în deplină conformitate cu 
principiile Uniunii; subliniază că Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape 
coerența măsurilor de punere în aplicare în toate statele membre;

3. recunoaște că mecanismul inovator de garantare a împrumuturilor pentru studenți nu a 
produs rezultatele scontate, drept pentru care Comisia a decis să realoce fondurile 
respective;

4. salută punerea la dispoziția tinerilor a 11 000 de locuri, prin programul Corpul european 
de solidaritate; regretă, cu toate acestea, lipsa de date privind numărul de locuri oferite 
prin proiectele profesionale ale programului;

5. subliniază creșterea ratelor de succes ale programului „Europa creativă” în comparație 
cu 2017 (31 % pentru subprogramul Cultura și 48 % pentru subprogramul MEDIA), dar 
subliniază că sunt necesare niveluri de finanțare mai adecvate pentru a îmbunătăți aceste 
rezultate încă nesatisfăcătoare;

6. ia act de faptul că sistemul de control intern al Agenției Executive pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură (EACEA) necesită încă îmbunătățiri majore, după cum s-a 
constatat din rezervele formulate în a doua fază a unui audit privind gestionarea 
granturilor în cadrul programelor Erasmus + și „Europa creativă”; invită EACEA să 
adopte toate măsurile corectoare necesare pentru a garanta cea mai bună punere în 
aplicare a programelor.


