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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. s uspokojením konštatuje, že v roku 2011 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) pokračovala v zjednodušovaní svojich 
administratívnych postupov zavedením online správ a rozšírením používania 
elektronických formulárov, jednorazových súm a paušálnych platieb;  podporuje 
myšlienku širšieho prechodu na rozhodnutia o jednorazových sumách a paušálnych 
platbách pre programy novej generácie (2014 – 2020);

2. pripomína, že príjemcovia sú pri vykonávaní plánovaných činností závislí od včasných 
platieb; vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že EACEA plnila v prípade platieb skoršie 
ako cieľové termíny stanovené Komisiou;

3. je znepokojený významnými chybami v príslušných transakciách EACEA v súvislosti s 
programom Celoživotné vzdelávanie (2007 – 2013), ktoré boli zistené pri kontrolách ex-
post; konštatuje, že tieto chyby boli spôsobené najmä tým, že príjemcovia nepredložili 
zodpovedajúcu odôvodňujúcu dokumentáciu, a nedodržaním pravidiel oprávnenosti; 
vyzýva EACEA, aby pokračovala v zlepšovaní svojich kontrolných systémov a 
informovala príjemcov o ich finančných povinnostiach a kontrolách;

4. víta zlepšenia riadiacich a kontrolných systémov národných agentúr a vnútroštátnych 
orgánov a skutočnosť, že v roku 2011 miera chybovosti plnenia programov 
prostredníctvom národných agentúr poklesla na 1 %, čo je oveľa menej ako v 
predchádzajúcich rokoch;

5. berie na vedomie, že pilotný projekt európskych výskumných grantov v oblasti 
cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky bol ukončený na konci roku 2010, keďže sa 
nedala zaručiť integrita žurnalistickej práce;  preto víta skutočnosť, že po intenzívnych 
diskusiách s Parlamentom v roku 2011 Komisia teraz spúšťa prípravnú akciu s rovnakým 
názvom s cieľom vypracovať modely pre nezávislú žurnalistiku financovanú EÚ.


