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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, το 2011, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) απλοποίησε περαιτέρω τις 
διοικητικές διαδικασίες του με την καθιέρωση επιγραμμικών αναφορών και με την 
αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών εντύπων (e-forms), της καταβολής κατ’ αποκοπή 
ποσών ή της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσοστών· συντάσσεται με την ιδέα της διαρκώς 
αυξανόμενης χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών και αποφάσεων βάσει κατ’ αποκοπή 
ποσοστών για την επόμενη γενιά του προγράμματος (2014-2020)·

2. υπενθυμίζει ότι οι δικαιούχοι εξαρτώνται από την έγκαιρη καταβολή των ποσών για να 
πραγματοποιούν προγραμματισμένες ενέργειες· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο 
EACEA έχει υπερβεί τους στόχους περί πληρωμών που έθεσε η Επιτροπή·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τα σημαντικά λάθη που βρέθηκαν στις υποκείμενες 
πράξεις του EACEA στο πλαίσιο του προγράμματος της διά βίου μάθησης (2007–2013) 
και τα οποία εντοπίστηκαν με εκ των υστέρων ελέγχους· παρατηρεί ότι τα εν λόγω λάθη 
οφείλονται κυρίως στην έλλειψη επαρκών δικαιολογητικών εγγράφων εκ μέρους των 
δικαιούχων και στην μη τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας· παροτρύνει τον EACEA να 
βελτιώσει περαιτέρω τα συστήματα ελέγχου του και να ενημερώνει τους δικαιούχους για 
τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και τους σχετικούς ελέγχους·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επήλθαν στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου των εθνικών οργανισμών και αρχών, καθώς επίσης και για το 
γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος που σημειώθηκε κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων μέσω των εθνικών οργανισμών το 2011 έχει μειωθεί στο 1%, ποσοστό 
κατά πολύ χαμηλότερο από εκείνο των προηγούμενων ετών·

5. παρατηρεί ότι το δοκιμαστικό σχέδιο για επιδοτήσεις ευρωπαϊκής έρευνας για τη 
διασυνοριακή δημοσιογραφία διερεύνησης θεμάτων εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 2010 
διότι δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί η δημοσιογραφική ακεραιότητα του εγχειρήματος·  
εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του διότι, μετά από εντατικό διάλογο με το 
Κοινοβούλιο το 2011, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα προπαρασκευαστική δράση με το 
ίδιο όνομα και με στόχο την ανάπτυξη μοντέλων ανεξάρτητης δημοσιογραφίας 
χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ.


