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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinnota b'sodisfazzjon li fl-2011, l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u 
l-Kultura (EACEA) issimplifikat aktar il-proċeduri amministrattivi tagħha billi daħħlet ir-
rapporti onlajn u żiedet l-użu tal-formoli elettroniċi, is-somom globali u l-pagamenti b'rati 
fissi; jappoġġa l-idea ta' bidla li kulma jmur tiżdied favur somom globali u deċiżjonijiet 
b'rati fissi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi (2014-2020);

2. Ifakkar li l-benefiċjarji jiddependu fuq pagamenti fil-ħin biex iwettqu l-attivitajiet 
ippjanati; huwa kuntent li l-EACEA marret lil hinn mill-iskadenzi mmirati għall-
pagamenti stabbiliti mill-Kummissjoni;

3. Huwa mħasseb rigward l-iżbalji sinifikanti fl-operazzjonijiet sottostanti mill-EACEA fil-
kuntest tal-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja (2007-2013) li nstabu permezz ta' kontrolli 
ex-post; jinnota li dawn l-iżbalji huma prinċipalment dovuti għal nuqqas ta' dokumenti 
ġustifikattivi adegwati mill-benefiċjarji u n-nuqqas ta' rispett tar-regoli ta' eliġibbiltà; 
jinkoraġġixxi lill-EACEA ttejjeb aktar is-sistemi ta' kontroll tagħha u tinforma lill-
benefiċjarji dwar l-obbligi finanzjarji tagħhom u dwar il-kontrolli;

4. Jilqa' t-titjib fis-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-Aġenziji Nazzjonali u tal-Awtoritajiet 
Nazzjonali u l-fatt li r-rata ta' żbalji għall-implimentazzjoni tal-programmi permezz tal-
Aġenziji Nazzjonali fl-2011 naqset għal 1 %, livell li huwa ħafna inqas minn dak ta' snin 
preċedenti;

5. Jinnota li l-proġett pilota dwar l-għotjiet ta' riċerka Ewropea għal ġurnaliżmu investigattiv 
transfruntiera ġie abbandunat fl-aħħar tal-2010, peress li l-integrità tal-ġurnaliżmu ma 
setgħetx tkun żgurata; għalhekk jilqa' l-fatt li, wara diskussjonijiet intensivi mal-Parlament 
fl-2011, il-Kummissjoni issa qed tniedi azzjoni preparatorja bl-istess isem bl-għan li 
tiżviluppa mudelli għal ġurnaliżmu indipendenti ffinanzjat mill-UE.


