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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over konklusionen i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 22/2018 
om mobilitet under Erasmus+ om, at programmet har en positiv indvirkning på 
deltagernes holdning til Unionen og skaber mange former for europæisk merværdi; 
understreger imidlertid også, at der bør gøres en yderligere indsats for fuldt ud at 
afstemme indikatorerne med målene, og at der er behov for at forenkle ansøgnings- og 
rapporteringsprocessen; 

2. fremhæver Den Europæiske Revisionsrets ("Revisionsrettens") konklusion om, at 
komplekse regler øger risikoen for fejl, hvilket resulterer i en højere procentdel af 
væsentlige fejl i visse programmer; konkluderer, at det er nødvendigt at forenkle 
ansøgnings- og rapporteringsprocessen; opfordrer derfor Kommissionen til at mindske 
den bureaukratiske byrde for ansøgere og modtagere af EU-midler;

3. er bekymret over, at Revisionsretten konkluderede, at modtagere af EU-midler under 
Erasmus+-programmet i nogle tilfælde var forpligtet til at følge nationale regler, som 
ikke var i fuld overensstemmelse med Unionens principper; understreger, at 
Kommissionen nøje bør overvåge, at gennemførelsesforanstaltningerne gennemføres på 
en kohærent måde i alle medlemsstater;

4. glæder sig over den positive virkning af Erasmus+-programmet i forhold til at fremme 
inklusion af personer, der kommer fra dårligt stillede miljøer, således som det fremgår 
af Revisionsrettens særberetning nr. 22/2018; opfordrer til at forbedre definitionen, 
rapporteringen og overvågningen på dette område for at sikre inklusiviteten af 
Erasmus+- programmet, af det europæiske solidaritetskorps samt af programmerne for 
Et Kreativt Europa;

5. understreger behovet for øget finansiering til programmerne Erasmus+ og Et Kreativt 
Europa i betragtning af programmernes succes og den merværdi, de tilfører;

6. anerkender, at Kommissionen, som følge af at studielånsgarantifaciliteten ikke har givet 
de forventede resultater, har besluttet at omfordele de relevante midler;

7. glæder sig over resultatet af indsatsen til fordel for skoleprojekter og 
erhvervsuddannelse inden for rammerne af Erasmus+-programmet, der giver bedre 
adgang til tilpasset mobilitet for bredere kategorier af elever og studerende og således 
arbejder for at opnå en bedre forståelse af Unionen, hvilket viser, at Erasmus+-
programmet har udviklet sig langt ud over blot at være en mobilitetsaktion for 
studerende;

8. glæder sig over de 11 000 praktikophold, der tilbydes unge via programmet Det 
Europæiske Solidaritetskorps; beklager imidlertid manglen på data om antallet af 
praktikophold i den erhvervsmæssige del af programmet; bemærker, at flere end 93 000 
unge i december 2018 havde tilmeldt sig programmet, men at kun 11 000 har haft 
mulighed for at deltage i solidaritetsaktiviteter; opfordrer derfor til, at der stilles 
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tilstrækkelig finansiering til rådighed til at sikre fuld dækning af efterspørgslen, navnlig 
inden for den del af programmet, der omfatter frivilligt arbejde;

9. fremhæver fremskridtene hvad angår succesrater i programmet Et Kreativt Europa i 
forhold til 2017 (31 % for kultur og 48 % for Media-delprogrammet), men understreger, 
at der er behov for mere passende finansieringsniveauer for at tackle disse stadig 
utilfredsstillende resultater;

10. opfordrer Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur 
(EACEA) til at lægge behørig vægt på forenkling og tilpasning af 
ansøgningsprocedurerne til målgrupperne med henblik på at forbedre adgangen til 
programmerne;

11. glæder sig over den indsats, der er gjort inden for rammerne af programmet Et Kreativt 
Europa med hensyn til at øge ligestillingen mellem kønnene i de kreative og kulturelle 
sektorer, navnlig procentdelen af kvinder, der leder projekter finansieret af Media-
programmet; beklager ikke desto mindre, at antallet af kvinder, der reagerer på 
offentlige udbud, fortsat er uforholdsmæssigt lavt (71 % mænd sammenlignet med 29 % 
kvinder); 

12. glæder sig over de gode resultater, som er blevet opnået med garantifaciliteten inden for 
de kulturelle og kreative sektorer, hvor adgangen til finansiering for små og 
mellemstore virksomheder er blevet fremmet, og hvor de finansielle formidlere er 
blevet gjort opmærksomme på sådanne virksomheders behov; 

13. opfordrer Kommissionen til at fremvise resultaterne af det europæiske år for kulturarv 
2018, som har modtaget 8 mio. EUR, og hvor der blev afholdt over 23 000 
arrangementer i mere end 37 lande, jf. Kommissionens rapport af 28. oktober 2019 om 
gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af det europæiske år for 
kulturarv 2018;  opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at fortsætte sin indsats for 
at fremme kulturarven ved at anvende det europæiske handlingsprogram for kulturarv, 
der blev offentliggjort i kølvandet på det europæiske år for kulturarv 2018; 

14. noterer sig, at EACEA's interne kontrolsystem stadig kræver store forbedringer, hvilket 
fremgår af de forbehold, der blev fremsat i anden fase af en revision af 
tilskudsforvaltningen under programmerne Erasmus+ og Et Kreativt Europa; opfordrer 
EACEA til at træffe alle de nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at sikre mest 
mulig kvalitet i gennemførelsen af programmerne.

15. bekræfter endnu engang sin støtte til Kommissionens multimedieaktiviteter, som 
bidrager til uafhængig rapportering om EU-anliggender i medierne og til fremme af et 
europæisk offentligt rum; er imidlertid foruroliget over konklusionerne i 
Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang nr. 6/2019 om Euronews, som fremhæver, 
at der mangler gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's finansielle støtte til Euronews, 
og at overvågnings- og evalueringsmekanismerne ikke er tilstrækkelig robuste; 
opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at øge gennemsigtigheden for så 
vidt angår budgettet for multimedieaktiviteter og til at øge ansvarligheden for 
udgifterne, navnlig ved at oprette separate budgetposter for de forskellige aktiviteter og 
ved at foretage en omfattende revision af anvendelsen af midler;
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16. glæder sig over, at Revisionsretten ikke konstaterede væsentlige fejl i Europaskolernes 
endelige konsoliderede regnskab for 2018; bemærker med bekymring de væsentlige 
svagheder i centralkontorets og udvalgte Europaskolers interne kontrolsystemer, navnlig 
i betalingssystemer, i kontrolmiljøet, i udbudsprocedurer og i dokumentationen af 
ansættelsesprocedurerne; giver udtryk for voksende bekymring over, at Europaskolerne 
ikke reagerer på problemer, som Revisionsretten gentagne gange har påpeget, og som 
Europa-Parlamentet har fremhævet i sine dechargebetænkninger; opfordrer derfor 
indtrængende Europaskolerne til at gøre en ekstra indsats for at reagere på de i  
Revisionsrettens årsberetning for 2018 fremsatte anbefalinger på regnskabsområdet og i 
forbindelse med det interne kontrolsystem, de administrative operationer, ansættelse, 
indkøb og betalinger;

17. henleder opmærksomheden på de udfordringer, som Europaskolerne står over for i 
forbindelse med processen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands 
("Det Forenede Kongeriges") udtræden af Unionen, og opfordrer Kommissionen og 
Europaskolerne til at aflægge rapport til Kultur- og Uddannelsesudvalget om Det 
Forenede Kongeriges udtræden og om, hvordan skolerne agter at fortsætte med at 
tilbyde førsteklasses undervisning i engelsk på Europaskolerne efter Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen;

18. fremhæver underrepræsentationen af kvinder (31 %) i mellemlederstillingerne i 
EACEA; opfordrer forvaltningsorganet til at nå målet om 40 % i 2020.
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