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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem odnotowuje, że w roku 2011 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego uprościła swoje procedury administracyjne poprzez 
wprowadzenie sprawozdań online i częstsze korzystanie z formularzy elektronicznych, 
kwot ryczałtowych i płatności ryczałtowych; popiera pomysł częstszego korzystania z 
kwot ryczałtowych i częstszego podejmowania decyzji o płatnościach ryczałtowych w 
związku z kolejną edycją programu na lata 2014-2020;

2. przypomina, że sprawne wypłacanie środków jest bardzo ważne z perspektywy 
beneficjentów, gdyż umożliwia im przeprowadzenie zaplanowanych działań; z 
zadowoleniem stwierdza, że Agencja dokonywała płatności przed terminami 
wyznaczonymi przez Komisję;

3. wyraża zaniepokojenie z powodu istotnych błędów popełnionych przez Agencję w 
operacjach leżących u podstaw programu „Uczenie się przez całe życie” na lata 
2007-2013, których dopatrzono się w ramach kontroli ex post; zwraca uwagę, że źródłem 
tych błędów jest przede wszystkim brak odpowiednich dokumentów potwierdzających od 
beneficjentów i nieprzestrzeganie zasad kwalifikowalności; zachęca Agencję do dalszego 
usprawniania systemów kontroli oraz do informowania beneficjentów o ich obowiązkach i 
kontrolach finansowych;

4. z zadowoleniem odnotowuje poprawę funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli 
agencji i organów krajowych, a także fakt, iż wskaźnik błędu w odniesieniu do realizacji 
programów przez agencje krajowe spadł w roku 2011 do poziomu 1% i jest znacznie 
niższy niż w latach ubiegłych;

5. zwraca uwagę, że pod koniec roku 2010 zaprzestano realizacji projektu pilotażowego 
poświęconego europejskim dotacjom na badania naukowe dotyczące transgranicznego 
dziennikarstwa śledczego, ponieważ nie było możliwości zagwarantowania integralności 
dziennikarstwa; wobec tego z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż po intensywnych 
dyskusjach z Parlamentem w roku 2011 Komisja rozpoczyna obecnie działanie 
przygotowawcze o tej samej nazwie w celu opracowania modeli niezależnego 
dziennikarstwa finansowanego ze środków UE.


