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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată cu satisfacție că, în 2011, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și 
Cultură (EACEA) și-a simplificat în continuare procedurile administrative prin 
introducerea rapoartelor online și utilizarea sporită a formularelor electronice, a sumelor 
forfetare și a plăților în rate fixe; susține ideea recurgerii sporite la sumele forfetare și la 
deciziile de plată în rate fixe pentru viitoarea generație de programe (2014–2020);

2. reamintește că beneficiarii depind de efectuarea plăților la timp pentru a realiza activitățile 
planificate; își exprimă satisfacția în legătură cu efectuarea plăților de către EACEA cu 
mult înaintea termenelor stabilite de Comisie;

3. este îngrijorat de erorile semnificative din cadrul operațiunilor subiacente ale EACEA în 
contextul Programului de învățare pe tot parcursul vieții (2007–2013), constatate prin 
controale ex-post; observă că aceste erori sunt cauzate în principal de lipsa de documente 
justificative adecvate din partea beneficiarilor și de nerespectarea regulilor de eligibilitate; 
încurajează EACEA să își îmbunătățească în continuare sistemele de control și să 
informeze beneficiarii în legătură cu obligațiile lor financiare și controalele;

4. salută îmbunătățirile aduse sistemelor de gestiune și control ale agențiilor naționale și ale 
autorităților naționale, precum și faptul că rata de eroare pentru execuția programelor de 
către agențiile naționale a scăzut în 2011 la 1%, fiind semnificativ mai mică decât în 
exercițiile precedente;

5. constată că proiectul-pilot pentru burse europene de cercetare pentru jurnalismul de
investigație transfrontalier a fost abandonat la sfârșitul lui 2010, deoarece nu s-a putut 
asigura integritatea jurnalismului; salută, prin urmare, faptul că, după discuții intense cu 
Parlamentul în 2011, Comisia lansează acum o acțiune pregătitoare sub același nume cu 
scopul de a elabora modele pentru un jurnalism independent finanțat de UE.


