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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá výsledky, kterých za 30 let své existence dosáhl program Erasmus, jenž od roku 
1987 zapojil do mobility 9 milionů osob, např. mladých lidí, studentů a v poslední době 
i zaměstnanců; podtrhuje velký evropský přínos tohoto programu a jeho roli v rámci 
strategických investic do mladých lidí v Evropě;

2. bere na vědomí, že program Erasmus je třeba více zpřístupnit marginalizovaným 
skupinám, zejména osobám se zdravotním postižením a zvláštními požadavky v oblasti 
vzdělávání, osobám, které jsou zeměpisně znevýhodněné, osobám, které předčasně 
ukončily školní docházku, příslušníkům menšin, sociálně a ekonomicky 
znevýhodněným osobám atd.;

3. bere na vědomí, že prováděcí fáze Evropského sboru solidarity byla zahájena, byť 
tomuto projektu chybí právní základ; vyjadřuje politování nad tím, že počáteční 
rozhodnutí přidělit Evropskému sboru solidarity rozpočet na Erasmus+ EDS bylo 
přijato prostřednictvím prováděcího aktu;

4. trvá na tom, aby všechny programy stáží a učňovské přípravy zajišťovaly placená 
pracovní místa, která nikdy nebudou nahrazovat skutečná pracovní místa, a aby byly 
založeny na písemné dohodě o stáži či učňovské přípravě v souladu s platným 
regulačním rámcem nebo platnými kolektivními smlouvami (případně obojím) země, v 
níž probíhají, a aby dodržovaly zásady stanovené v doporučení Rady ze dne 10. března 
2014 k rámci kvality stáží1.

5. je znepokojen malým využitím nástroje pro záruky za studentské půjčky v rámci 
programu Erasmus+ a jeho nedostatečným zeměpisným pokrytím, které je omezeno 
na banky ve třech zemích a na univerzity v dalších dvou zemích; naléhavě žádá Komisi 
a Evropský investiční fond, aby vytvořily prováděcí strategii s cílem maximálně zvýšit 
efektivitu tohoto nástroje do roku 2020; nebo případně aby usnadnily přerozdělení 
nevyužitých finančních prostředků v samotném programu a umožnily lepší financování 
činností v rámci jednotlivých složek;

6. zklamaně konstatuje, že na účast na programech Erasmus+ si studenti možná budou 
muset brát bankovní úvěry;

7. zdůrazňuje, že zadlužení má negativní dopad na osobní rozvoj a řádné začlenění na trhu 
práce a že musí být poskytovány inkluzivní a široce dostupné granty, aby žádný student 
nebyl vyloučen z důvodu nedostatečných příjmů;

8. je znepokojen stále nízkou mírou úspěšnosti projektů v rámci programu Evropa pro 
občany a dílčího programu Kultura v rámci programu Kreativní Evropa (21 % resp. 22 
% v roce 2017); zdůrazňuje, že pro řešení těchto neuspokojivých výsledků je 
rozhodující adekvátnější míra financování, neboť takové výsledky oslabují cíle 

                                               
1Úř. věst. C 88, 27.3. 2014, s. 1.
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samotného programu, jelikož odrazují občany od účasti;

9. upozorňuje na roli Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA) při provádění tří programů v oblasti kultury a vzdělávání; vyjadřuje však 
znepokojení ohledně nedostatku v oblasti vnitřní kontroly agentury EACEA zjištěného 
při auditu řízení grantů programu Erasmus+ a Kreativní Evropa; konstatuje, že dokonce 
i útvar interního auditu Komise zjistil slabiny agentury EACEA v procesu řízení grantů 
poskytovaných v rámci programu Erasmus +; domnívá se tedy, že pro Komisi a 
agenturu EACEA by nemělo být obtížné zavést nezbytná nápravná opatření, aby 
zajistily úplnou transparentnost a zaručily nejvyšší kvalitu při provádění kulturních a 
vzdělávacích programů;

10. bere na vědomí první výsledky prováděcí fáze Záručního nástroje pro kulturní a 
kreativní odvětví, v níž bylo podepsáno již 280 smluv s finančními zprostředkovateli; 
těší se na další pokrok v operační fázi nástroje, kdy tak budou poskytnuty silné nástroje, 
které mají být součástí opatření navazujících na tento nástroj v rámci programu 
InvestEU;

11. konstatuje, že kontrola Účetního dvora nezjistila významné chyby v konečných 
konsolidovaných finančních výkazech evropských škol za rok 2017 a že evropské školy 
a ústřední kancelář připravily svou roční účetní závěrku v zákonné lhůtě; konstatuje 
však, že systém vnitřní kontroly evropských škol je nutné dále zlepšit, aby bylo 
provedeno doporučení Účetního dvora a útvaru interního auditu Evropské komise 
(IAS); 

12. je stále znepokojen významným nedostatkem v systémech vnitřní kontroly ústřední 
kanceláře a vybraných škol, zejména v platebních systémech, kontrolním prostředí a 
procesu náboru; 

13. konstatuje, že Účetní dvůr nebyl schopen potvrdit, že finanční řízení škol v roce 2017 
bylo v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími pravidly: požaduje proto, aby 
bylo vyvinuto další úsilí o dokončení zbývajících doporučení týkajících se správy 
mimorozpočtových účtů, zlepšování systémů účetnictví a vnitřní kontroly, postupů 
náboru a plateb a vypracování pokynů ke zlepšení rozpočtového řízení; 

14. konstatuje, že postupný vstup v platnost nového finančního nařízení pro evropské školy 
bude pro vedení evropských škol představovat velkou výzvu, neboť funkce schvalující 
osoby a účetního budou centralizovány a finanční kontrolu bude provádět oddělení pro 
vnitřní kontrolu, které se bude zodpovídat schvalující osobě; v této souvislosti se 
domnívá, že restrukturalizace různých funkcí v oblasti účetnictví a kontroly se musí 
opírat také o odpovídající administrativní systém;

15. upozorňuje na několik náročných úkolů, před nimiž stojí evropské školy, jako např. 
změny související s brexitem a problémy se stále větší přeplněnosti škol v Bruselu; žádá 
Evropskou komisi a evropské školy, aby informovaly výbor zabývající se vystoupením 
Spojeného království z EU o tom, jakým způsobem chtějí i nadále zajišťovat prvotřídní 
výuku anglického jazyka v evropských školách poté, co Spojené království vystoupí z 
EU; 

16. se znepokojením bere na vědomí zjištění organizací Human Rights Watch a Evropské 
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fórum zdravotně postižených v prosinci 2018 v jejich zprávě analyzující „Překážky pro 
děti se zdravotním postižením v systému evropských škol“, včetně údajných případů 
šikany dětí se zdravotním postižením a jejich rodin; vyzývá systém evropských škol, 
aby dodržoval Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením; naléhavě žádá 
Evropskou komisi, aby zahájila formální šetření zjištění uvedených v této zprávě spolu s 
Agenturou EU pro základní práva a evropskými školami; žádá Evropskou komisi a 
členské státy, aby zvážily přinejmenším tato opatření:

i) změnu politiky poskytování pedagogické podpory v evropských školách, aby se 
zajistilo úplné dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením;

ii) uspokojení potřeb dětí se zdravotním postižením, a to včetně využívání 
pomocných technologií;

iii) rozvoj školení učitelů v celém systému na téma zdravotní postižení a inkluzívní 
vzdělávání, včetně školení podpůrných učitelů a podpůrných asistentů na téma 
individualizované potřeby dětí se zdravotním postižením;

17. uznává, že Účetní dvůr je vystaven značné pracovní zátěži; přesto jej vyzývá, aby své 
zprávy zveřejňoval včas, zejména zprávu týkající se evropských škol, aby tak měl 
Parlament dostatek času na řádné plnění svých povinností rozpočtové a politické 
kontroly.
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