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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo (EACEA) v letu 2011 z uvedbo spletnih poročil ter s pogostejšo 
uporabo elektronskih obrazcev, pavšalnih zneskov in pavšalnih plačil dodatno 
poenostavila svoje upravne postopke; podpira zamisel o tem, da bi se pri oblikovanju 
naslednjega programa (2014–2020) vse pogosteje zatekali k uporabi pavšalnih zneskov in 
sklepov o pavšalnem financiranju;

2. opozarja, da so upravičenci pri izvajanju načrtovanih dejavnosti odvisni od pravočasnih 
plačil; je zadovoljen, da je EACEA presegla pričakovanja glede rokov za plačila, ki jih je 
določila Komisija;

3. je zaskrbljen zaradi večjih napak pri transakcijah Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa vseživljenjskega učenja (2007–
2013), odkritih med naknadnimi kontrolami; ugotavlja, da gre napake pripisati predvsem 
pomanjkanju ustreznih dokazil pri upravičencih in nespoštovanju pravil o upravičenosti; 
spodbuja EACEA, naj dodatno izboljša nadzorne sisteme, upravičence pa seznani z 
njihovimi finančnimi obveznostmi in kontrolami;

4. pozdravlja izboljšave sistemov upravljanja in nadzora v nacionalnih agencijah in 
nacionalnih organih ter dejstvo, da je stopnja napak pri izvajanju programov v nacionalnih 
agencijah v letu 2011 padla na 1 %, kar je precej manj kot v prejšnjih letih; 

5. ugotavlja, da je bil pilotni projekt o evropskih raziskovalnih štipendijah za čezmejno 
raziskovalno novinarstvo konec leta 2010 opuščen, saj ni bilo mogoče zagotoviti 
integritete novinarstva; zato pozdravlja dejstvo, da je Komisija po burnih razpravah s 
Parlamentom leta 2011 zdaj začela izvajati istoimenski pripravljalni ukrep, katerega cilj je 
razvijati modele neodvisnega novinarstva, ki ga financira EU.


