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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. örömmel veszi tudomásul, hogy 2011-ben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) tovább egyszerűsítette adminisztratív eljárásait azáltal, 
hogy online jelentéseket vezetett be, és növelte az e-formanyomtatványok használatának, 
valamint az egy- és átalányösszegű kifizetések arányát; támogatja azt az elképzelést, hogy 
a programok következő generációjában (2014–2020) a kifizetéseket egyre inkább egy- és 
átalányösszegekben teljesítsék;

2. emlékeztet arra, hogy a kedvezményezetteknek időben meg kell kapniuk a kifizetéseket 
ahhoz, hogy a tervezett tevékenységeket végrehajthassák; örömmel nyugtázza, hogy az 
EACEA túlteljesítette a Bizottság által kitűzött kifizetési célokat;

3. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az utólagos ellenőrzések szerint a 2007–2013-as 
időszak egész életen át tartó tanulási programja kapcsán a mögöttes tranzakciókat illetően 
az EACEA igen sok hibát ejtett; megállapítja, hogy a hibák zöme a kedvezményezettek 
által benyújtandó igazoló dokumentumok hiányából és a támogathatósági szabályok be 
nem tartásából ered; ösztönzi az EACEA-t, hogy folytassa ellenőrzési rendszerének 
tökéletesítését, és hogy tájékoztassa a kedvezményezetteket elszámolási 
kötelezettségeikről és az ellenőrzésekről;

4. üdvözli a nemzeti ügynökségek és nemzeti hatóságok irányítási és ellenőrzési 
rendszereiben végrehajtott javításokat, valamint azt, hogy a nemzeti ügynökségek által 
2011-ben végrehajtott programok végrehajtási hibaszázaléka 1%-ra csökkent, ami a 
megelőző évekhez képest jelentős fejlődés;

5. tudomásul veszi, hogy az „Európai kutatói ösztöndíjak a határokon átnyúló tényfeltáró 
újságírás támogatására” elnevezésű kísérleti projekttel 2010 végén felhagytak, mivel nem 
lehetett garantálni az újságírás integritását; ezért örömmel üdvözli, hogy a Parlamenttel 
2011 során folytatott élénk vitát követően a Bizottság most ugyanezen projektelnevezés 
alatt előkészítő intézkedést indít azzal a céllal, hogy a független, uniós támogatású 
újságírás modelljeit kidolgozza.


