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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:
1. отбелязва със задоволство, че през 2011 г. Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура (EACEA) опрости допълнително административните си
процедури, като въведе онлайн доклади и увеличи използването на електронни
формуляри, еднократни суми и плащания с фиксирани ставки; подкрепя идеята за
преминаване в още по-голяма степен към решения за еднократни суми и фиксирани
ставки за следващото поколение програми (2014–2020 г.);
2. припомня, че бенефициентите зависят от своевременните плащания, за да извършат
планираните дейности; изразява задоволство, че EACEA е преизпълнила целевите
крайни срокове за плащанията, определени от Комисията;
3. изразява загриженост поради значителните грешки в свързаните операции на
EACEA в контекста на Програмата за учене през целия живот (2007–2013 г.), които
бяха установени чрез последващите проверки; отбелязва, че тези грешки се дължат
главно на липсата на достатъчно оправдателни документи от страна на
бенефициентите и на неспазването на правилата за допустимост; насърчава EACEA
да продължи да подобрява своите системи за контрол и да информира
бенефициентите за техните финансови задължения и проверки;
4. приветства подобренията в системите за управление и контрол на националните
агенции и националните органи и факта, че процентът грешки при изпълнението на
програмите чрез националните агенции през 2011 г. е спаднал до 1 %, което е
значително по-ниско от предходни години;
5. отбелязва, че пилотният проект за предоставяне на безвъзмездни европейски
средства за трансгранична разследваща журналистика беше изоставен в края на
2010 г., тъй като почтеността на журналистиката не може да бъде гарантирана; ето
защо причина приветства факта, че след интензивни дискусии с Парламента през
2011 г., понастоящем Комисията стартира подготвително действие със същото
наименование с цел разработване на модели за независима, финансирана от ЕС
журналистика.
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