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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje hodnotu a popularitu programu Erasmus+; lituje toho, že během roku 2015 

byly v Řecku pozastaveny platby na část programu Erasmus+, který se týká mládeže, a 

dopadu, jaký to mělo na mladé lidi; vítá skutečnost, že v dubnu 2016 byly platby opět 

obnoveny;  

2. připomíná obavy neziskových organizací mládeže, pokud jde o decentralizaci vyplácení 

finančních prostředků na program Erasmus+; vítá závazek Komise, že nalezne řešení 

tohoto problému; zdůrazňuje, že účast zúčastněných stran a příjemců na zasedáních 

programového výboru může připravit půdu k udržitelnému a sdílenému řešení; 

3. opakuje, že začlenění všech programů mobility pro mladé lidi v EU do programu 

ERASMUS+ má především zvýšit jejich účinnost, a proto vyzývá Komisi, aby se držela 

dohodnutých cílů a rozpočtových položek programu a zabránila tak tomu, aby tento 

program ztratil své zaměření; 

4. vítá reakceschopnost programu Erasmus+ i programu Kreativní Evropa na nově 

vznikající výzvy spojené s integrací uprchlíků/přistěhovalců a bojem proti radikalizaci, 

které se objevily v roce 2015; 

5. konstatuje, že v roce 2015 byly poprvé poskytnuty úvěry v rámci záruky za studentské 

půjčky (Erasmus+ Master Loan) a že tento systém spustily dvě banky ve Španělsku a 

Francii; trvá na tom, že pro životaschopnost tohoto úvěrového nástroje bude mít zásadní 

význam zajištění širokého geografického pokrytí a pozorné sledování úvěrových 

podmínek ze strany Komise; 

6. vítá navýšení finančních prostředků pro program ERASMUS+ v roce 2017, zdůrazňuje 

potřebu navýšit rozpočet pro následující roky programového období nejméně o stejnou 

částku a žádá, aby byly tyto peníze použity výhradně pro již existující programové 

položky; 

7. připomíná, že rok 2015 byl prvním rokem, v němž program Kreativní Evropa řídila dvě 

generální ředitelství Komise, GŘ EAC a GŘ CNECT; zdůrazňuje, že je nutný 

koordinovaný přístup, aby fungování programu nebo jeho vnímání ze strany veřejnosti 

nebylo ohroženo vnitřními organizačními problémy; 

8. konstatuje, že nárůst počtu žádostí o financování v roce 2015 v rámci programů Evropa 

pro občany a Kreativní Evropa, zejména pokud jde o jeho podprogram v oblasti kultury, 

odpovídá očekávanému rozložení žádostí v rámci životního cyklu programů; zdůrazňuje 

však, že v případě programu Kreativní Evropa je úspěšnost projektů stále příliš nízká; 

uvádí rovněž, že situace programu Evropa pro občany se nezlepšuje, neboť úvodní škrty 

omezují celý průběh programu, a to v době, kdy je tento typ projektu z hlediska 

komunikace EU s občany naléhavě zapotřebí; trvá na tom, že zvýšení počtu 

schválených přihlášek je třeba řešit navýšením objemu financování pro oba programy, 

neboť tato situace způsobuje žadatelům frustraci a zklamání; 
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9. připomíná, že agentura EACEA hraje při provádění těchto tří programů důležitou úlohu; 

vítá skutečnost, že agentura častěji využívá projektové žádosti online; vyjadřuje však 

znepokojení nad tím, že uživatelé tyto systémy i nadále považují za příliš 

komplikované, a naléhavě vyzývá agenturu EACEA, aby využila zkušenosti národních 

kanceláří pro zlepšení systémů a komunikace s potenciálními příjemci i s neúspěšnými 

žadateli; 

10. bere řádně na vědomí výhrady, které agentura EACEA vyjádřila v souvislosti s 

prostředky na platby 2007–2013 na programy Celoživotní učení, Kultura a Mládež; sdílí 

stanovisko agentury, že posun v rámci programů na období 2014–2020 od proplácení 

způsobilých výdajů k paušálním a jednorázovým platbám by měl snížit míry chyb a 

zároveň zajistit, aby finanční kontroly byly přiměřené a žadatele neodrazovaly; 

11. bere řádně na vědomí zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 16/2016 nazvanou 

„Cíle EU v oblasti vzdělávání:  programy jsou sladěny, ale v měření výkonnosti jsou 

nedostatky“ a její doporučení; souhlasí s Účetním dvorem, že cíle v oblasti vzdělávání 

by měly být řádně obsaženy v operačních programech (OP), a vítá zjištění Účetního 

dvora, že došlo ke zlepšení koncepce operačních programů na programové období 

2014–2020; konstatuje, že Účetní dvůr klade důraz na skutečnost, aby vždy existovala 

jasná vazba mezi vzdělávacími opatřeními a zaměstnatelností; opakuje, že i když 

klíčovým aspektem vzdělávání by měla být příprava studentů pro trh práce, poskytování 

vysoce kvalitního vzdělávání je daleko komplexnější než pouhé zvýšení 

zaměstnatelnosti, a vyzývá Účetní dvůr a Komisi, aby zajistily zachování širšího 

zaměření; 

12. vyjadřuje znepokojení nad dlouhodobým tlakem na kapacitu čtyř evropských škol v 

Bruselu, z nichž tři byly oficiálně přeplněny jak ve školním roce 2014/15, tak ve 

školním roce 2015/16; vítá rozhodnutí belgické vlády, že v Bruselu otevře od školního 

roku 2019/20 pátou evropskou školu; podporuje rozhodnutí Nejvyšší rady evropských 

škol využít budovu v Berkendaelu k dočasnému rozšíření školy Brusel I; 

13. vyjadřuje rostoucí obavu, že Evropské školy nereagují na problémy, které Evropský 

účetní dvůr opakovaně zjišťuje a Evropský parlament zdůrazňuje ve svých zprávách o 

udělení absolutoria; se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření 

roční účetní závěrky Evropských škol za rozpočtový rok 2015 uvádí, že školy 

nepřipravily své roční účetní závěrky v zákonné lhůtě, a prohlašuje, že „není schopen 

potvrdit, že finanční řízení bylo řádné“; zdůrazňuje opakované doporučení Evropského 

účetního dvora, aby ústředí Evropských škol vypracovalo další pokyny týkající se 

plánování a koncipování postupů zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, že ústředí a 

Evropské školy by se měly řídit finančním nařízením a jeho prováděcími pravidly, 

zjednodušit kritéria pro výběr a přidělování zakázek a zlepšit dokumentaci; 

14. bere na vědomí úsilí orgánů EU omezit zpožďování plateb; zdůrazňuje, že opakujícímu 

se zpožďování plateb se lze vyhnout respektováním prostředků na platby, poskytováním 

dostatečných prostředků v rámci revize víceletého finančního rámce a vytvořením 

systému vlastních zdrojů pro Evropskou unii. 
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