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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad 2011 m. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga 
dar labiau supaprastino administracines procedūras nustatydama ataskaitų teikimo 
internetu reikalavimus, daugiau naudodama elektronines formas, mokėdama vienkartines 
ir fiksuoto dydžio išmokas; pritaria sumanymui priimti vis daugiau vienkartinių ir fiksuoto 
dydžio išmokų sprendimų naujai programai (2014–2020 m.);

2. primena, kad naudos gavėjams svarbu laiku gauti mokėjimus, kad galėtų vykdyti 
planuojamą veiklą; palankiai vertina tai, kad Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomoji įstaiga pratęsė Komisijos nustatytus orientacinius mokėjimų terminus;

3. yra susirūpinęs dėl svarbių pagrindinių Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomosios įstaigos operacijų klaidų įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą programą 
(2007–2013 m.), kurios buvo nustatytos atlikus baigiamąją kontrolę; pažymi, kad šios 
klaidos iš esmės padarytos dėl tinkamų patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos pateikia 
naudos gavėjai, nepakankamumo ir tinkamumo taisyklių nesilaikymo; skatina Švietimo, 
garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą toliau gerinti savo kontrolės sistemas ir 
pranešti naudos gavėjams apie jų finansinius įsipareigojimus bei kontrolę;

4. palankiai vertina patobulintas nacionalinių agentūrų ir nacionalinių institucijų valdymo ir 
kontrolės sistemas ir tai, kad 2011 m. įgyvendinant programas per nacionalines agentūras 
klaidų sumažėjo iki 1 proc. – jų padaryta gerokai mažiau nei ankstesniais metais;

5. pažymi, kad 2010 m. pabaigoje atsisakyta vykdyti Europos mokslinių tyrimų subsidijų, 
skiriamų tarpvalstybinei tiriamajai žurnalistikai, bandomąjį projektą, nes nebuvo galima 
užtikrinti žurnalistikos neliečiamumo; todėl palankiai vertina tai, kad, 2011 m. įvykus 
įvairiapusėms diskusijoms su Parlamentu, Komisija dabar vykdo taip pat vadinamus 
parengiamuosius veiksmus siekdama sukurti nepriklausomos ES finansuojamos 
žurnalistikos modelius.


