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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker med tilfredshed, at Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle 
Medier og Kultur (EACEA) i 2011 yderligere forenklede sine administrative procedurer 
ved at indføre onlinerapporter og anvendte i stigende omfang e-formularer, faste beløb og 
faste tilskudsbeløb; støtter tanken om i stigende grad at gå over til faste beløb og 
beslutninger om faste satser i den næste generation af programmer (2014-2020);

2. minder om, at støttemodtagerne er afhængige af rettidige betalinger for at gennemføre 
planlagte aktiviteter; glæder sig over, at EACEA har overgået de fastsatte frister for 
betalinger, som Kommissionen har fastsat;

3. er bekymret over de betydelige fejl i EACEA's underliggende transaktioner i forbindelse 
med programmet for livslang læring (2007-2013), som blev fundet ved efterfølgende 
kontrol; bemærker, at disse fejl hovedsagelig skyldes manglende på relevant 
dokumentation fra støttemodtagerne og manglende overholdelse af reglerne for 
støtteberettigelse; opfordrer EACEA til yderligere at forbedre sine kontrolsystemer og 
oplyse støttemodtagerne om deres økonomiske forpligtelser og kontroller;

4. glæder sig over forbedringerne i de nationale organers og nationale myndigheders 
forvaltnings- og kontrolsystemer, og at fejlfrekvensen vedrørende nationale organers 
gennemførelse af programmerne i 2011 er faldet til 1 %, hvilket er betydeligt lavere end i 
de tidligere år;

5. bemærker, at pilotprojektet om europæiske forskningsstipendier til grænseoverskridende 
undersøgende journalistik blev opgivet ved udgangen af 2010, idet journalistikkens 
integritet ikke kunne garanteres; glæder sig derfor over, at Kommissionen efter intense 
drøftelser med Parlamentet i 2011 nu iværksætter en forberedende foranstaltning under 
den samme betegnelse med henblik på at udvikle modeller for uafhængig EU-finansieret 
journalistik.


