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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. stwierdza z zadowoleniem, że w pierwszym roku od wprowadzenia program Erasmus+ 

skoncentrował się głównie na zwiększaniu umiejętności i szans na zatrudnienie, 

osiągnął zamierzony cel stworzenia ściślejszego związku pomiędzy programami 

unijnymi i rozwojem polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 

oraz nasilił działania Unii, tak aby odpowiadały one lepiej celowi uczenia się przez całe 

życie i pomagały zwalczać nierówności społeczne, gospodarcze i terytorialne dzięki 

docieraniu do wielu obywateli europejskich; zauważa jednak pewne problemy w 

sektorze „Młodzież” programu Erasmus + w odniesieniu do trudności w dostępie do 

finansowania w porównaniu z poprzednim programem „Młodzież w działaniu”; 

ubolewa, że Komisja nie przeznaczyła wystarczających środków w budżecie programu 

Erasmus+, aby prowadzić lepsze działania komunikacyjne na temat ogólnych zmian w 

nowych pozycjach budżetowych, przeznaczonych na uwzględnienie większej liczby 

projektów szkolnych; 

2.  uważa, że chociaż większa decentralizacja wypłacania funduszy w ramach programu 

Erasmus + w większym stopniu odpowiada niektórym krajowym i lokalnym potrzebom 

programu, musi być ona oceniana w zależności od kluczowych działań, tak aby uniknąć 

sytuacji, w której stanowiłaby ona przeszkodę w osiągnięciu strategicznych celów 

programu Erasmus +, w szczególności w jego sektorze „Młodzież”; 

3.  przypomina, że program Erasmus+ pomaga młodym Europejczykom w wejściu na 

rynek pracy, zwiększa szanse na zatrudnienie i rozwój nowych umiejętności; wspomaga 

inicjatywy obywatelskie, wolontariackie i umiędzynarodowienie sportu i kontaktów 

młodzieży; poprawia jakość edukacji i formalnego oraz nieformalnego kształcenia oraz 

uczenia się przez całe życie; wzmacnia identyfikację z europejskim obywatelstwem 

opartym na zrozumieniu i poszanowaniu praw człowieka; 

4.  jest głęboko zaniepokojony zawieszeniem wypłaty funduszy w ramach sektora 

„Młodzież” programu Erasmus + w Grecji, jak wskazano w sprawozdaniu z 2015 r. 

Europejskiego Forum Młodzieży na temat realizacji programu; 

5.  dostrzega trudności napotykane przez DG Komisji ds. Edukacji i Kultury i Agencję 

Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w 

początkowej fazie realizacji programów „Erasmus +”, „Kreatywna Europa” i „Europa 

dla obywateli”, zwłaszcza w odniesieniu do pewnych opóźnień w rozpoczęciu 

przetargów i wypłacaniu funduszy; wyraża nadzieję, że jest to sytuacja wyjątkowa i z 

oczekiwaniem patrzy zatem na przyszłe lata, kiedy to programy te wejdą w fazę 

większej stabilności w porównaniu do pierwszego roku jego wdrażania; zaleca, aby w 

programie Erasmus+ uwzględniano więcej projektów na małą skalę, które są istotą 

innowacyjnych doświadczeń we wszystkich trzech dziedzinach: edukacji, młodzieży i 

sportu; 
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6.  z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz finansowaniu modeli opartych na 

kwotach zryczałtowanych i kosztach jednostkowych, które ułatwiają zarządzanie 

finansami zarówno beneficjentom unijnych funduszy, jak i samej Unii; zauważa jednak, 

że, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor „Młodzież” programu Erasmus + , te zryczałtowane 

kwoty i koszty jednostkowe nie wystarczają nawet do pokrycia głównych kosztów 

operacyjnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zrzeszających młodych ludzi; 

podkreśla, że Unia Europejska powinna więcej inwestować w ten program; 

7.  przyznaje, że agencje wywierają znaczny wpływ na kształtowanie polityki i proces 

podejmowania decyzji oraz realizację programów w obszarach o istotnym znaczeniu dla 

obywateli europejskich, i w tym kontekście wyraża uznanie dla pracy EACEA; 

8. przypomina, że opóźnienia w dokonywaniu przez EACEA końcowych płatności 

bezpośrednio wpływają na prawa beneficjentów, działając tym samym na szkodę 

stowarzyszeń i projektów kulturalnych, kreatywności oraz różnorodności kulturalnej 

społeczeństwa obywatelskiego; zachęca EACEA do dalszego usprawnienia swoich 

systemów kontroli i płatności; 

9.  wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że szkoły europejskie nie zajęły się kwestiami 

poruszonymi przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, i podkreśla zalecenie dla Rady 

Najwyższej Szkół Europejskich dotyczące wdrożenia systemu rotacyjnego dla 

stanowisk krytycznych i rozwiązania innych newralgicznych kwestii, które mogą 

zagrażać podstawowym zasadom przejrzystości i należytego zarządzania finansami; 

przyjmuje przyjęcie nowego regulaminu finansowego dla szkół europejskich w 2014 r. 

jako jednego ze sposobów – jeśli będzie właściwie stosowany – rozwiązania 

newralgicznych kwestii stwierdzonych przez Trybunał Obrachunkowy; zwraca się do 

Rady Najwyższej Szkół Europejskich o rozważenie możliwości centralizacji pewnych 

obecnie zdecentralizowanych funkcji, takich jak np. funkcja księgowego, oraz 

rozdzielenia funkcji zatwierdzania, wykonywania i kontroli transakcji finansowych, tak 

aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i nadużyć; uważa, że kompleksowy 

przegląd zarządzania i kierowania systemem szkół europejskich oraz jego organizacji 

wypadłby w dobrym momencie z uwagi na zgłoszone obawy i na fakt, że 60% budżetu 

szkół europejskich, tj. 177 mln EUR, pochodzi z budżetu Unii; 

10.  zauważa, że rozbieżność między programowaniem wieloletnich ram finansowych 

(WRF) na okres siedmiu lat i programowaniem priorytetów politycznych i 

strategicznych UE na okres dziesięciu lat może niekorzystnie wpłynąć na spójną ocenę 

wyników osiągniętych dzięki programom unijnym; zauważa, że zbliżający się przegląd 

WRF jest kluczowym elementem zarządzania wydatkami Unii dzięki zagwarantowaniu, 

że programy inwestycyjne Unii pozostają skuteczne; nalega na gruntowne uproszczenie 

formularzy i kryteriów zgłaszania, zwłaszcza dla projektów na małą skalę, zarówno w 

programie Erasmus+, jak i Kreatywna Europa; 

11.  jest zaniepokojony zaległościami w płatnościach Komisji Europejskiej, które w 2014 r. 

wyniosły 26 mld EUR, z czego połowa została uznana za „nieprawidłową”, czyli nie 

wynikającą z faktur wystawionych na koniec roku budżetowego, jak zostało to 

stwierdzone przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, zaś zaległości jedynie w 

odniesieniu do programu Erasmus + wyniosły 202 mln EUR; zauważa, że zaległości te 

są częściowo spowodowane zbyt wielkim brakiem elastyczności WRF, które nie 
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pozwalają na przeniesienia i dysponują bardzo niskimi pułapami, a częściowo 

niewypełnianiem zobowiązań w zakresie środków na płatności przez państwa 

członkowskie; 

12.  podkreśla, że program „Europa dla Obywateli” stanowi wyjątkowy i bezpośredni 

sposób kontaktu między Unią a jej obywatelami, mający wspierać prowadzone 

działania, petycje i prawa obywatelskie; uznaje obecny poziom finansowania za 

stanowczo zbyt niski i podkreśla, że program należy wdrożyć w jego zakresie, 

wzbogaconym coraz większą liczbą inicjatyw umacniających wartości obywatelstwa 

europejskiego; zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim dalszym cięciom budżetowym 

lub wszelkim opóźnieniom w płatnościach dla programu Europa dla Obywateli w 

okresie 2014–2020; 

13.  ogólnie rzecz biorąc uważa, że należy wzmocnić finansowo unijne instrumenty mające 

na celu wspieranie Europejskiej agendy kultury, takie jak programy Kreatywna Europa i 

Horyzont 2020 czy platforma Europeana, aby zrealizować wyznaczone dla nich cele i 

służyć tym celom; 

14.  wzywa instytucje unijne, by kontynuowały prace nad nadrobieniem zaległości w 

płatnościach, a także wywiązywały się ze zobowiązań w zakresie środków na płatności i 

zdecydowanie wspierały prace międzyinstytucjonalnej grupy wysokiego szczebla ds. 

zasobów własnych UE; 
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