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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. megelégedéssel látja, hogy 2012-ben az egész életen át tartó tanulás programjának 

keretében tovább nőtt a mobilitás iránti igény, és hogy az egész életen át tartó tanulás 

programját, valamint a „Fiatalok lendületben” programot valamennyi részt vevő 

országban a menetrendnek megfelelően hajtották végre; 

 

2. örömmel látja, hogy 2012-ben az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a kezdeti 

induló szakaszból – a tudományos és innovációs társulások portfóliójának növelésére 

irányuló nagyra törő tervekkel – elmozdult a tevékenységeknek a három meglévő 

tudományos és innovációs társulással közös megszilárdítása felé; 

 

3.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az egész életen át tartó tanulás programja (2007–2013) 

esetében a hibaarány továbbra is meghaladja a 2%-os küszöbértéket; elismeri, hogy az 

átalányösszegű kifizetésekre való áttérés javítani fogja a hibaarányt;  

 

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság folytatta 

arra irányuló erőfeszítéseit, hogy biztosítsa az elsődleges és másodlagos ellenőrzések 

hatékonyságát, valamint azt, hogy a nemzeti ügynökségek és hatóságok megfelelő 

előrehaladást érjenek el irányítási és kontrollrendszereik hiányosságainak felszámolása 

terén;  

 

5.  elégedett az előrehaladással, amelyet az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség (EACEA) ért el a kifizetések szerződésekben rögzített idő szerinti, illetve 

előre meghatározott időpontig történő teljesítése terén;  

 

6.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Kommunikációs Főigazgatóság esetében az utólagos 

felülvizsgálat keretében ellenőrzött dossziék 30%-a igazgatási és nem számszerűsíthető 

hibákat tartalmazott; elfogadja, hogy az utólagos ellenőrzések egyelőre nem 

reprezentatívak, ugyanakkor sürgeti a pénzügyi tervezés javítására irányuló ajánlások 

végrehajtását;  

 

7.  örömmel látja, hogy a Bizottság a 2012-es éves tevékenységi jelentésében a 

kommunikációs és médiatevékenységek körében támogatni kívánja a televíziót, a rádiót és 

az internetet, és célul tűzi ki az uniós ügyekre vonatkozó, saját nyelven történő, független 

tudósítások támogatását; ezt szem előtt tartva aggasztónak tartja, hogy a hálózatok számos 

uniós hivatalos nyelvet nem fednek le, miközben az arab nyelvű sugárzást fejlesztették az 

EU-n belüli és kívüli információszolgáltatás érdekében, és kéri a Bizottságot, hogy tegyen 

közzé felhasználói statisztikákat az összes hálózatra és nyelvre vonatkozóan. 
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