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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства постигнатото по програмата „Еразъм“ през 30-те години на нейното 
съществуване, програма, включила 9 милиона души (в това число млади хора, 
студенти и отскоро служители) в дейности по мобилност от 1987 г. насам; 
подчертава голямата европейска добавена стойност на програмата и нейната роля 
като стратегическа инвестиция в младите хора в Европа;

2. отбелязва, че е необходимо програмата „Еразъм“ да направи повече, за да бъде 
достъпна за маргинализираните групи, по-специално за лицата с увреждания и със 
специални образователни потребности, лицата, които са необлагодетелствани в 
географско отношение, лицата, преждевременно напускащи училище, лицата, 
принадлежащи към малцинствена група, лицата в неравностойно социално-
икономическо положение и т.н.;

3. отбелязва началото на етапа на изпълнение на Европейския корпус за 
солидарност, макар и без правно основание; изразява съжаление, че 
първоначалното решение за предоставяне на бюджет от ЕДС по програмата 
„Еразъм +“ за Европейския корпус за солидарност беше взето чрез акт за 
изпълнение;

4. настоява всеки стаж или програма за чиракуване да предоставя платени 
назначения, които никога не водят до заместване на работни места, и се основават 
на писмено споразумение за стаж или за чиракуване в съответствие с 
приложимата регулаторна уредба или приложимите колективни споразумения, 
или и на двете, на държавата, в която се провежда, и че те следва да спазват 
принципите, посочени в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка 
за качество на стажовете1.

5. изразява дълбока загриженост във връзка с ниската степен на усвояване на 
механизма за гарантиране на студентски заеми в рамките на „Еразъм +“, както и 
във връзка с неговото недостатъчно географско покритие, ограничено до банки в 
три държави и университети в други две държави; настоятелно призовава 
Комисията и Европейския инвестиционен фонд да приложат стратегия за 
изпълнение с цел максимално увеличаване на ефективността на механизма до 
2020 г., или, алтернативно, да улеснят преразпределянето на неизползваните 
средства вътре в самата програма и да дадат възможност за по-добро финансово 
покритие на дейностите по различните направления;

6. отбелязва с разочарование, че е възможно да се налага студентите да прибягват до 
банкови заеми, за да участват в програмите по „Еразъм+“;

7. изтъква, че задлъжнялостта има отрицателно въздействие върху личното развитие 
и върху доброто интегриране на пазара на труда и че трябва да се предоставят 
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приобщаващи и широкодостъпни безвъзмездни средства, така че нито един 
студент да не бъде изключен поради недостатъчни доходи;

8. изразява тревога по повод на все още ниския процент на успеваемост на 
проектите по програма „Европа за гражданите“ и подпрограма „Култура“ на 
програма „Творческа Европа“ (съответно 21% и 22% през 2017 г.); подчертава, че 
едно по-адекватно равнище на финансиране е от решаващо значение за справяне с 
тези незадоволителни резултати, които са контрапродуктивни за целите на самата 
програма, тъй като гражданите се обезкуражават да участват;

9. подчертава ролята на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и 
култура (EACEA) за изпълнението на трите програми в областта на културата и 
образованието; изразява обаче загрижеността си относно слабостите във 
вътрешния контрол на EACEA, установени чрез одит на управлението на 
безвъзмездните средства по програми „Еразъм +“ и „Творческа Европа“; 
отбелязва, че и Службата за вътрешен одит на Комисията констатира слабости в 
процеса на управление на безвъзмездните средства по „Еразъм +“ от страна на 
EACEA; поради това счита, че Комисията и EACEA следва да не срещнат 
затруднения при прилагането на необходимите корективни действия, за да се 
осигури пълна прозрачност и да се гарантира най-високо качество на 
изпълнението от тяхна страна на програмите в областта на културата и 
образованието;

10. отбелязва първите резултати от етапа на изпълнение на гаранционния механизъм 
за секторите на културата и творчеството, съгласно които вече са подписани 280 
договора с финансовите посредници; очаква в оперативната фаза на механизма да 
бъде постиган непрекъснат напредък, като по този начин се предоставят 
надеждни инструменти, които да бъдат включени в изпълнението на 
последващите действия във връзка с механизма в рамките на програмата 
InvestEU;

11. отчита, че при прегледа на Сметната палата не са констатирани съществени 
грешки в окончателните консолидирани финансови отчети на Европейските 
училища за 2017 г. и че Европейските училища и Централното бюро са изготвили 
годишните си отчети в рамките на законоустановения срок; отбелязва обаче, че 
системата за вътрешен контрол на Европейските училища трябва да бъде 
усъвършенствана допълнително, за да се изпълни препоръката на Сметната палата 
и на Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS);

12. остава загрижен поради значителната слабост на системите за вътрешен контрол 
на Централното бюро и избрани училища, по-специално в системите за плащане, 
контролната среда и процеса на набиране на персонал;

13. отбелязва, че Сметната палата не е била в състояние да потвърди, че финансовото 
управление на училищата през 2017 г. е в съответствие с Финансовия регламент и 
правилата за неговото прилагане: поради това изисква по-нататъшни усилия за 
приключване на изпълнението на останалите препоръки, свързани с управлението 
на извънбюджетните сметки, подобряване на счетоводните системи и системите 
за вътрешен контрол, както и процедурите за наемане на персонал и плащане, 
както и разработването на насоки за подобряване на бюджетното управление;
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14. отбелязва, че постепенното влизане в сила на новия Финансов регламент на 
Европейските училища ще породи сериозни предизвикателства за управлението 
на Европейските училища, тъй като функциите на разпоредител с бюджетни 
кредити и счетоводител ще бъдат централизирани, а финансовият контрол ще 
стане вътрешен отдел за контрол, който ще подпомага разпоредителя с бюджетни 
кредити; във връзка с това счита, че преструктурирането на различните 
счетоводни и контролни функции трябва да бъде подкрепено от подходяща 
административна система;

15. обръща внимание на множеството предизвикателства, пред които са изправени 
Европейските училища, като например оттеглянето на Обединеното кралство от 
ЕС и влошаването на положението с пренаселеността на Европейските училища в 
Брюксел; призовава Европейската комисия и Европейските училища да докладват 
на комисията относно оттеглянето на Обединеното кралство и как възнамеряват 
да продължат да предлагат отлично преподаване на английски език в рамките на 
Европейските училища след оттеглянето на Обединеното кралство;

16. отбелязва със загриженост констатациите на „Хюман райтс уоч“ и Европейския 
форум на хората с увреждания през декември 2018 г. в техния доклад, анализиращ 
„Пречките за децата с увреждания в системата на Европейските училища“, 
включително предполагаеми случаи на тормоз срещу деца с увреждания и 
техните семейства; призовава системата на Европейските училища да спазва 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; настоятелно призовава 
Европейската комисия да започне официално разследване на констатациите от 
посочения доклад, съвместно с Агенцията на ЕС за основните права и с 
Европейските училища; призовава Европейската комисия и държавите членки да 
обсъдят най-малко:

i) изменение на политиката за предоставяне на образователна подкрепа в 
Европейските училища, за да се гарантира пълно спазване на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания;

ii) задоволяване на нуждите на децата с увреждания, включително чрез 
използване на помощни технологии;

iii) разработване на обучение за преподаватели в цялата система относно 
уврежданията и приобщаващото образование, включително обучения за 
помощните учители и помощния персонал относно персонализираните 
потребности на децата с увреждания;

17. признава значителното натоварване на Сметната палата; при все това призовава 
Палатата да публикува своевременно своите доклади, по-специално своя доклад, 
който се отнася до Европейските училища, за да се предостави достатъчно време 
на Парламента да изпълнява надлежно своята контролна функция по отношение 
на бюджета и политиката.
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