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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 závěr zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 22/2018 o mobilitě v rámci 
programu Erasmus+, v němž se uvádí, že program má pozitivní dopad na postoje 
účastníků k Unii a vytváří různé formy evropské přidané hodnoty; zdůrazňuje však, že 
je třeba více usilovat o harmonizaci ukazatelů se stanovenými cíli a zjednodušit postup 
podávání žádostí a zpráv; 

2. zdůrazňuje závěr Evropského účetního dvora, že složitá pravidla zvyšují riziko 
chybovosti, což vede k vyššímu podílu věcných chyb v některých programech; 
vyvozuje z toho závěr, že je třeba zjednodušit postup podávání žádostí a zpráv; vyzývá 
proto Komisi, aby snížila byrokratickou zátěž pro žadatele o unijní financování a pro 
jeho příjemce;

3. je znepokojen tím, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že příjemci finančních prostředků 
Unie v rámci programu Erasmus+ byli v některých případech nuceni dodržovat 
vnitrostátní pravidla, která nebyla plně v souladu se zásadami Unie; zdůrazňuje, že by 
Komise měla pozorně sledovat, zda jsou prováděcí opatření ve všech členských státech 
koherentní;

4. vítá pozitivní dopad programu Erasmus+ při podpoře začleňování osob ze 
znevýhodněného prostředí, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 
22/2018; vyzývá k lepší definici, podávání zpráv a monitorování v této oblasti, aby se 
zajistila inkluzivnost programu Erasmus+, jakož i programů Evropský sbor solidarity 
a Kreativní Evropa;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí více finančních prostředků na programy Erasmus+ 
a Kreativní Evropa, s ohledem na úspěch těchto programů a přidanou hodnotu, již 
poskytují;

6. bere na vědomí, že nástroj pro záruky za studentské půjčky nepřinesl očekávané 
výsledky, a Komise se proto rozhodla příslušné finanční prostředky přerozdělit;

7. vítá výsledek úsilí ve prospěch školních projektů a odborného vzdělávání a přípravy 
v rámci programu Erasmus+, který poskytuje lepší přístup k přizpůsobené mobilitě pro 
širší kategorie žáků a studentů, a tudíž vede k lepšímu porozumění Unii a dokazuje, že 
rozvoj programu Erasmus+ zdaleka přesahuje opatření pro mobilitu studentů;

8. vítá skutečnost, že program Evropský sbor solidarity nabídl pracovní stáže 11 000 
mladým lidem; lituje však toho, že chybějí údaje o počtu pracovních stáží v profesní 
složce programu; konstatuje, že do prosince 2018 se k účasti na tomto programu zapsalo 
více než 93 000 mladých lidí, avšak pouze 11 000 z nich mělo možnost zapojit se do 
solidární činnosti; vyzývá proto k dostatečnému financování, které by zajistilo plné 
pokrytí poptávky, zejména v části programu týkající se dobrovolnictví;

9. poukazuje na pokrok, jehož bylo dosaženo v míře úspěšnosti programu Kreativní 
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Evropa ve srovnání s rokem 2017 (31 % v případě podprogramu Kultura a 48 % 
u podprogramu MEDIA), zdůrazňuje však, že tyto výsledky stále nejsou uspokojivé 
a že k jejich zlepšení je zapotřebí přiměřená výše financování;

10. vyzývá Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen 
„agentura EACEA“), aby věnovala řádnou pozornost zjednodušení postupů pro 
podávání žádostí a jejich přizpůsobení cílovým skupinám, aby se tak zlepšila dostupnost 
programů;

11. vítá úsilí vynaložené v rámci programu Kreativní Evropa, aby bylo dosaženo rovnějšího 
zastoupení mužů a žen v tvůrčím a kulturním odvětví, zejména pokud jde o podíl žen, 
které vedou projekty financované z programu MEDIA; lituje však skutečnosti, že počet 
žen reagujících na výzvy k podávání nabídek je stále ještě neúměrně nízký (71 % mužů 
vůči 29 % žen); 

12. oceňuje dobré výsledky záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví, v jehož 
rámci byl usnadněn přístup k financování pro malé a střední podniky a finančním 
prostředníkům byly poskytnuty informace o potřebách těchto podniků; 

13. žádá Komisi, aby propagovala výsledky Evropského roku kulturního dědictví 2018, 
který obdržel financování ve výši 8 milionů EUR a vedl k uspořádání více než 23 000 
akcí ve více než 37 zemích, jak je uvedeno ve zprávě Komise ze dne 28. října 2019 
o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku kulturního dědictví 
2018; rozhodně vyzývá Komisi, aby nadále pokračovala ve svém úsilí o propagaci 
dědictví, zejména tím, že bude uplatňovat evropský akční rámec pro kulturní dědictví, 
který byl zveřejněn v návaznosti na Evropský rok kulturního dědictví 2018; 

14. konstatuje, že je stále třeba významně zkvalitnit systém vnitřní kontroly agentury 
EACEA, jak ukazují výhrady vyjádřené v druhé fázi auditu týkajícího se grantového 
řízení programů Erasmus+ a Kreativní Evropa; vyzývá agenturu EACEA, aby přijala 
všechna nezbytná nápravná opatření s cílem zajistit co nejkvalitnější provádění 
programů;

15. opakuje svou podporu multimediálním činnostem Komise, které přispívají 
k nezávislému podávání zpráv o záležitostech Unie ve sdělovacích prostředcích a 
k propagaci evropské veřejné sféry; je však znepokojen závěry rychlého přezkumu 
Účetního dvora č. 6/2019 zaměřeného na stanici Euronews, jenž poukázal na 
nedostatečnou transparentnost a odpovědnost při poskytování finančních prostředků této 
stanici ze strany Komise i na nedostatečně spolehlivé monitorovací a hodnotící 
mechanismy; dále naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila transparentnost rozpočtu na 
multimediální činnosti a zlepšila odpovědnost za výdaje, zejména tím, že vytvoří 
oddělené rozpočtové položky pro jednotlivé činnosti a provede komplexní audit 
zaměřený na využívání finančních prostředků;

16. vítá skutečnost, že Účetní dvůr nezjistil žádné věcné chyby v konečných 
konsolidovaných finančních výkazech Evropských škol za rok 2018; se znepokojením 
bere na vědomí závažné slabiny v systémech vnitřní kontroly ústřední správy 
a vybraných Evropských škol, zejména v platebních systémech, kontrolním prostředí, 
zadávacích řízeních a dokumentaci k náborovým řízením; vyjadřuje rostoucí obavu, že 
Evropské školy nereagují na problémy, které Účetní dvůr opakovaně zjišťuje a jež 



AD\1196859CS.docx 5/7 PE643.224v02-00

CS

Evropský parlament zdůrazňuje ve svých zprávách o udělení absolutoria; naléhavě 
proto vyzývá, aby se Evropské školy snažily uskutečnit doporučení Účetního dvora 
uvedená v jeho výroční zprávě za rok 2018 v oddílech zaměřených na účetnictví, 
systém vnitřní kontroly, administrativní operace, zadávací řízení a platby;

17. připomíná výzvy, s nimiž se Evropské školy budou potýkat během procesu vystupování 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie, a vyzývá Komisi 
a Evropské školy, aby Výboru pro kulturu a vzdělávání podávaly zprávy ohledně 
vystoupení Spojeného království a způsobu, jakým zamýšlejí nadále poskytovat výuku 
angličtiny jakožto prvního jazyka v rámci Evropských škol poté, co Spojené království 
vystoupí z Unie;

18. zdůrazňuje nedostatečné zastoupení žen (31 %) ve středních vedoucích pozicích 
v agentuře EACEA; žádá agenturu, aby v roce 2020 dosáhla 40% cíle.
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