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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 заключението от специален доклад № 22/2018 на Европейската сметна 
палата относно мобилността в рамките на „Еразъм +“, че програмата има 
положителен ефект върху отношението на участниците към Съюза и създава 
много форми на европейска добавена стойност; същевременно обаче подчертава 
също така, че следва да се положат още усилия за привеждане на показателите в 
пълно съответствие с целите и че е необходимо да се опрости процесът на 
подаване на заявления и докладване;

2. подчертава заключението на Европейската сметна палата („Палатата“), че 
сложните правила увеличават риска от грешки, което води до по-висок процент на 
съществени грешки в някои програми; заключава, че е необходимо да се опрости 
процесът на подаване на заявления и на отчитане; поради това призовава 
Комисията да намали бюрократичната тежест за кандидатите и бенефициентите 
на финансиране от Съюза;

3. изразява загриженост от заключението на Палатата, че в някои случаи 
бенефициенти на финансиране от Съюза по програма „Еразъм +“ са били 
задължени да спазват национални правила, които не са в пълно съответствие с 
принципите на Съюза; подчертава, че Комисията следва да следи отблизо 
съгласуваността на мерките за прилагане във всички държави членки;

4. приветства положителния ефект на програмата „Еразъм +“ за насърчаването на 
приобщаването на хора в неравностойно положение, както е отбелязано в доклад 
№ 22/2018 на Палатата; призовава за подобряване на определенията, 
докладването и мониторинга в тази област, за да се гарантира приобщаващият 
характер на програмата „Еразъм +“, както и на програмата на Европейския корпус 
за солидарност и програмата „Творческа Европа“;

5. подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането на програмите 
„Еразъм +“ и „Творческа Европа“, като се има предвид успехът на програмите и 
добавената стойност, която носят;

6. признава, че Механизмът за гарантиране на студентските заеми не е постигнал 
очакваните резултати, което е накарало Комисията да преразпредели съответните 
средства;

7. приветства резултата от усилията в подкрепа на училищните проекти и 
професионалното образование и обучение в рамките на програмата „Еразъм + “, с 
които се предоставя по-добър достъп до адаптирана мобилност за по-широки 
категории ученици и студенти, и по този начин се допринася за по-доброто 
разбиране за Съюза, като по този начин се доказва, че развитието на „Еразъм +“ 
далеч надхвърля рамките на действие за студентска мобилност;

8. приветства 11-те хиляди места за стажанти, предложени на младите хора по 
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програмата на Европейския корпус за солидарност; изразява съжаление обаче 
относно липсата на данни относно броя на стажовете в професионалното 
направление на програмата; отбелязва, че до декември 2018 г. над 93 000 млади 
хора са се регистрирали за участие в програмата, но само 11 000 са имали 
възможност да участват в дейности за солидарност; призовава поради това за 
подходящо финансиране, за да се гарантира пълно покритие на търсенето, 
особено в доброволческото направление;

9. подчертава напредъка в успеваемостта по програмата „Творческа Европа“ в 
сравнение с 2017 г. (31% за подпрограма „Култура“ и 48% за подпрограма 
„МЕДИА“), но подчертава, че са необходими по-подходящи равнища на 
финансиране за справяне с тези все още незадоволителни резултати;

10. призовава Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура 
(EACEA) да обърне необходимото внимание на опростяването и адаптирането на 
процедурите за кандидатстване за целевите групи, за да се подобри достъпността 
на програмите;

11. приветства усилията на програмата „Творческа Европа“ за осигуряване на по-
голямо равенство между половете в секторите на културата и творчеството, по-
специално с оглед на процента на жените, които ръководят проекти, финансирани 
по програма „МЕДИА“; изразява съжаление при все това за все още малкия дял 
на жените сред кандидатстващите в процедури за възлагане на обществени 
поръчки (71% мъже спрямо 29% жени); 

12. приветства успешните резултати от механизма за гарантиране за секторите на 
културата и творчеството, който улеснява достъпа до финансиране за малките и 
средните предприятия, като същевременно обучава финансовите посредници да 
разбират потребностите на тези предприятия; 

13. призовава Комисията да предостави резултатите от Европейската година на 
културното наследство през 2018 г., която получи финансиране в размер на 8 
милиона евро и в рамките на която бяха организирани повече от 23 000 прояви в 
повече от 37 държави, както се посочва в доклада на Комисията от 28 октомври 
2019 г. относно изпълнението, резултатите и общата оценка на Европейската 
година на културното наследство 2018 г.; силно насърчава Комисията да 
продължи усилията си за популяризиране на културното наследство, по-
специално чрез прилагането на Европейската рамка за действие в областта на 
културното наследство, публикувана във връзка с Европейската година на 
културното наследство 2018 г.; 

14. отбелязва, че системата за вътрешен контрол на EACEA все още се нуждае от 
значителни подобрения, както е посочено в резервите, изразени във втората фаза 
на одита на управлението на безвъзмездните средства по програми „Еразъм +“ и 
„Творческа Европа“; призовава EACEA да приеме всички необходими корективни 
действия, за да гарантира изпълнението на програмите с най-високо качество;

15. потвърждава своята подкрепа за мултимедийните дейности на Комисията, които 
допринасят за независимото медийно отразяване на делата на Съюза и за 
формирането на европейска общественост; въпреки това изразява загриженост 
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във връзка със заключенията в бързия преглед на Палатата във връзка с 
„Евронюз“, в който се констатира недостатъчна прозрачност и отчетност по 
отношение на финансовата подкрепа, предоставяна на „Евронюз“ от Комисията, и 
че механизмите за мониторинг и преглед не са достатъчно надеждни; освен това 
настоятелно призовава Комисията да увеличи прозрачността във връзка с 
бюджета, използван за мултимедийни дейности, и да подобри отчетността на 
разходите, по-специално чрез създаването на специфични бюджетни редове за 
различните дейности и извършването на цялостен одит на използването на 
средствата;

16. приветства факта, че Палатата не е констатирала съществени грешки в 
окончателните консолидирани финансови отчети на Европейските училища за 
2018 г.; отбелязва със загриженост съществените слабости в системите за 
вътрешен контрол на Централната служба и на избраните Европейски училища, и 
особено в платежните системи, средата за контрол, в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и в документирането на процедурите за набиране на 
персонал; изразява нарастваща загриженост поради факта, че Европейските 
училища не предприемат действия по проблеми, многократно установявани от 
Палатата и изтъквани от Европейския парламент в неговите доклади относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; поради 
това настоятелно призовава за по-нататъшни усилия от страна на Европейските 
училища за предприемане на действия в изпълнение на препоръките, изложени в 
годишния доклад на Палатата за 2018 г. относно разделите на счетоводната 
отчетност, системата за вътрешен контрол, административните операции, 
набирането на персонал, възлагането на обществени поръчки и плащанията;

17. обръща внимание на предизвикателствата, пред които са изправени Европейските 
училища по време на процеса на оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Съюза, и 
призовава Комисията и Европейските училища да докладват на комисията по 
култура и образование във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство и 
относно начина, по който възнамеряват да продължат да предлагат първокласно 
преподаване на английски език в Европейските училища след оттеглянето на 
Обединеното кралство от Съюза;

18. посочва недостатъчното представителство на жените (31%) на средните 
ръководни длъжности в EACEA; призовава Агенцията да постигне целта от 40% 
през 2020 г.
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