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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zaključek iz posebnega poročila Evropskega računskega sodišča o programu 
Erasmus+, namreč da program pozitivno vpliva na odnos udeležencev do Unije in 
ustvarja evropsko dodano vrednost v različnih oblikah; vendar poudarja, da bi si bilo 
treba dodatno prizadevati za popolno uskladitev kazalnikov s cilji, prav tako pa 
poenostaviti postopek prijave in poročanja; 

2. je zaskrbljen, ker je Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da so morali upravičenci do 
sredstev Unije v sklopu programa Erasmus+ v nekaterih primerih upoštevati nacionalna 
pravila, ki niso bila povsem skladna z načeli Unije; poudarja, da bi morala Komisija 
pozorno spremljati skladnost izvedbenih ukrepov v vseh državah članicah;

3. se zaveda, da jamstvena shema za študentska posojila ni prinesla pričakovanih 
rezultatov, zato je Komisija prerazporedila ustrezna sredstva;

4. pozdravlja, da je bilo mladim v okviru programa evropske solidarnostne enote na voljo 
11.000 mest; obžaluje pa, da ni podatkov o številu mest v poklicnem sklopu programa;

5. poudarja, da je bil pri stopnji uspešnosti programa Ustvarjalna Evropa v primerjavi z 
letom 2017 dosežen napredek (31 % za področje kulture in 48 % za podprogram 
MEDIA), a opominja, da je treba povečati raven sredstev, da bi rešili vprašanje še 
vedno nezadovoljivih rezultatov;

6. ugotavlja, da so v sistemu notranje kontrole Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) še zmeraj potrebne večje izboljšave, kar je 
razvidno tudi iz pridržkov, izraženih v drugi fazi revizije upravljanja nepovratnih 
sredstev pri programih Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa; poziva agencijo EACEA, naj 
sprejme vse potrebne korektivne ukrepe, da bi poskrbela za najvišjo kakovost izvajanja 
programov.


