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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) ytterligare förenklade sina 
administrativa förfaranden 2011 genom att införa onlinerapporter och öka användningen 
av e-blanketter, schablonbelopp och schablonutbetalningar. Parlamentet stöder tanken på 
att i allt högre grad gå över till schablonbelopp och beslut om schablonsatser för nästa 
generation av program (2014–2020).

2. Europaparlamentet erinrar om att stödmottagare är beroende av utbetalningar i tid för att 
genomföra planerade aktiviteter. Parlamentet gläder sig åt att EACEA har överträffat de 
tidsfrister för utbetalningar som kommissionen fastställt.

3. Europaparlamentet oroas av de betydande fel i EACEA:s underliggande transaktioner i 
samband med programmet för livslångt lärande (2007–2013), som upptäcktes vid 
kontroller i efterhand. Parlamentet konstaterar att felen huvudsakligen beror på att 
relevanta styrkande handlingar från stödmottagare saknas och att reglerna för 
stödberättigande inte har följts. Parlamentet uppmuntrar EACEA att ytterligare förbättra 
sina kontrollsystem och att informera stödmottagarna om deras finansiella skyldigheter 
och kontroller.

4. Europaparlamentet välkomnar förbättringarna i de nationella organens och 
myndigheternas förvaltning och kontrollsystem och att felfrekvensen för de nationella 
organens genomförande av programmen 2011 sjönk till 1 procent, vilket är betydligt lägre 
än tidigare år. 

5. Europaparlamentet konstaterar att pilotprojektet med europeiska forskningsstipendier för 
gränsöverskridande undersökande journalistik lades ned i slutet av 2010, eftersom 
journalistikens integritet inte kunde garanteras. Parlamentet välkomnar därför att 
kommissionen efter intensiva diskussioner med parlamentet 2011 nu startar en 
förberedande åtgärd med samma namn i syfte att utveckla modeller för oberoende EU-
finansierad journalistik.


