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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna i Europeiska revisionsrättens särskilda 
rapport om Erasmus + om att programmet har en positiv effekt på deltagarnas 
inställning till unionen och genererar många former av europeiskt mervärde. 
Parlamentet betonar dock att ytterligare ansträngningar bör göras för att fullt ut anpassa 
indikatorerna till målen, och att det finns ett behov av att förenkla ansöknings- och 
rapporteringsprocessen. 

2. Europaparlamentet är oroat över att revisionsrätten drog slutsatsen att mottagarna av 
finansiering från unionen inom ramen för Erasmus + i vissa fall var skyldiga att följa 
nationella bestämmelser som inte var helt i linje med unionens principer. Parlamentet 
betonar att kommissionen noggrant bör övervaka samstämmigheten i 
genomförandeåtgärderna i alla medlemsstater.

3. Europaparlamentet konstaterar att studielånegarantin inte gett förväntat resultat, och att 
kommissionen därför har beslutat att omfördela de berörda anslagen.

4. Europaparlamentet välkomnar de 11 000 praktikplatser som man erbjuder ungdomar via 
programmet för Europeiska solidaritetskåren. Parlamentet beklagar dock bristen på 
uppgifter om antalet praktikplatser i den yrkesinriktade delen av programmet.

5. Europaparlamentet uppmärksammar de ökade framstegen för programmet Kreativa 
Europa jämfört med 2017 (31 % för Kultur och 48 % för delprogrammet Media), men 
betonar att det krävs lämpligare finansieringsnivåer för att ta itu med de fortfarande 
otillfredsställande resultaten.

6. Europaparlamentet konstaterar att Eaceas interna kontrollsystem fortfarande behöver 
större förbättringar, vilket framgår av de reservationer som gjorts i den andra etappen av 
en revision av bidragsförvaltningen inom Erasmus+ och Kreativa Europa. Parlamentet 
uppmanar Eacea att vidta alla nödvändiga korrigerande åtgärder för att garantera högsta 
kvalitet i genomförandet av programmen.


