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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt met tevredenheid vast dat het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele 
media en cultuur (EACEA) zijn administratieve procedures verder heeft vereenvoudigd 
door online rapporten in te voeren en meer gebruik te maken van e-formulieren, vaste 
bedragen en forfaitaire betalingen; steunt het idee om voor de volgende 
programmeringsperiode (2014-2020) steeds meer over te schakelen op vaste bedragen en 
forfaitaire besluiten;

2. herinnert eraan dat de begunstigden afhankelijk zijn van tijdige betalingen om de geplande 
activiteiten te kunnen uitvoeren; is verheugd dat het EACEA zich ruim heeft gehouden 
aan de door de Commissie tot doel gestelde termijnen voor de betalingen;

3. is bezorgd over de aanzienlijke fouten die het EACEA heeft begaan in de onderliggende 
transacties in het kader van het programma "Een leven lang leren" (2007-2013), die bij 
controles achteraf aan het licht zijn gekomen; merkt op dat deze fouten vooral te wijten 
zijn aan het ontbreken van passende bewijsstukken van begunstigden en aan de niet-
naleving van de subsidiabiliteitsregels; moedigt het EACEA aan zijn controlesystemen 
verder te verbeteren en de begunstigden te wijzen op hun financiële plichten en controles;

4. is ingenomen met de verbeteringen aan de beheers- en controlesystemen van de nationale 
agentschappen en de nationale autoriteiten en met het feit dat het foutenpercentage voor 
de uitvoering van de programma's via nationale agentschappen in 2011 is gedaald tot 
onder 1%, wat aanzienlijk lager is dan de voorgaande jaren;

5. merkt op dat het proefproject voor Europese onderzoeksbeurzen voor 
grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek eind 2010 werd stopgezet omdat de 
integriteit van de journalistiek niet kon worden gewaarborgd; is bijgevolg verheugd over 
het feit dat de Commissie, na intense besprekingen met het Parlement in 2011, nu een 
voorbereidende actie met dezelfde naam lanceert om modellen te ontwikkelen voor 
onafhankelijke, door de EU gefinancierde journalistiek.


