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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta záver osobitnej správy Európskeho dvora audítorov o programe Erasmus+, že 
program má pozitívny vplyv na postoje účastníkov k Únii a vytvára mnohé formy 
európskej pridanej hodnoty; zdôrazňuje však aj to, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie o 
úplné zosúladenie ukazovateľov s cieľmi a že je potrebné zjednodušiť proces podávania 
žiadostí a podávania správ; 

2. je znepokojený tým, že Európsky dvor audítorov dospel k záveru, že príjemcovia 
finančných prostriedkov Únie v rámci programu Erasmus+ boli v niektorých prípadoch 
povinní dodržiavať vnútroštátne pravidlá, ktoré neboli plne v súlade so zásadami Únie; 
zdôrazňuje, že Komisia by mala dôkladne monitorovať súdržnosť vykonávacích 
opatrení vo všetkých členských štátoch;

3. berie na vedomie, že nástroj záruk za študentské pôžičky nepriniesol očakávané 
výsledky, v dôsledku čoho Komisia rozhodla o prerozdelení príslušných financií;

4. víta 11 000 umiestnení ponúkaných mladým ľuďom prostredníctvom programu 
Európskeho zboru solidarity; vyjadruje však poľutovanie nad nedostatkom údajov o 
počte umiestnení v pracovnej zložke programu;

5. vyzdvihuje pokrok, ktorý sa dosiahol v miere úspešnosti programu Kreatívna Európa v 
porovnaní s rokom 2017 (31 % v rámci podprogramu Kultúra a 48 % v rámci 
podprogramu MEDIA), ale zdôrazňuje, že na riešenie týchto stále neuspokojivých 
výsledkov sú potrebné primeranejšie úrovne financovania;

6. poznamenáva, že systém vnútornej kontroly EACEA ešte stále potrebuje významné 
zlepšenia, ako sa zistilo v súvislosti s výhradami uvedenými v druhej fáze auditu 
týkajúceho sa riadenia grantov v rámci programu Erasmus+ a Kreatívna Európa; vyzýva 
EACEA, aby prijala všetky potrebné nápravné opatrenia s cieľom zaručiť čo 
najkvalitnejšie vykonávanie programov.


