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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 22/2018 σχετικά με την κινητικότητα στο πλαίσιο του 
Erasmus+ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα έχει θετικό αντίκτυπο στη 
στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην Ένωση και παράγει πολλές μορφές 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ευθυγράμμιση των δεικτών με τους στόχους, 
καθώς και ότι πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και 
εκθέσεων· 

2. επισημαίνει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι περίπλοκοι 
κανόνες αυξάνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ουσιαστικών σφαλμάτων σε ορισμένα προγράμματα· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και υποβολής εκθέσεων· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να μειώσει τη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση των αιτούντων και των δικαιούχων της ενωσιακής 
χρηματοδότησης·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι δικαιούχοι ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωμένοι να ακολουθούν 
εθνικούς κανόνες που δεν ήταν πλήρως σύμφωνοι με τις αρχές της Ένωσης· τονίζει ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνοχή των μέτρων 
εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη·

4. χαιρετίζει τη θετική επίδραση του προγράμματος Erasmus+ στην προώθηση της 
ένταξης ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται 
στην ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητεί να βελτιωθούν ο 
ορισμός, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας του προγράμματος Erasmus+, καθώς 
και των προγραμμάτων «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και «Δημιουργική Ευρώπη»·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Erasmus + 
και «Δημιουργική Ευρώπη», έχοντας κατά νου την επιτυχία των προγραμμάτων και την 
προστιθέμενη αξία που προσφέρουν·

6. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ανακατανείμει τους πόρους που 
προορίζονταν για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, καθότι αυτός δεν 
οδήγησε στα αναμενόμενα αποτελέσματα·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των προσπαθειών υπέρ των σχολικών 
προγραμμάτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της πρόσβασης σε 
προσαρμοσμένη κινητικότητα για ευρύτερες κατηγορίες μαθητών και φοιτητών, 



PE643.224v02-00 4/7 AD\1196859EL.docx

EL

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην καλύτερη κατανόηση της Ένωσης, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έχει αναπτυχθεί πολύ πέραν των 
ορίων μιας δράσης για την κινητικότητα των φοιτητών·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης προσέφερε 11 000 θέσεις σε νέους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη 
του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των θέσεων στο επαγγελματικό 
σκέλος του προγράμματος· σημειώνει ότι έως τον Δεκέμβριο του 2018 είχαν εγγραφεί 
στο πρόγραμμα περισσότεροι από 93 000 νέοι, αλλά μόνο 11 000 είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί 
επαρκής χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της ζήτησης, ιδίως στον 
τομέα του εθελοντισμού·

9. επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε στα ποσοστά επιτυχίας στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» σε σύγκριση με το 2017 (31 % για το υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός» και 48 % για το υποπρόγραμμα MEDIA), αλλά τονίζει ότι απαιτούνται 
πιο επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων, που 
εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικά·

10. καλεί τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού (EACEA) να δώσει τη δέουσα προσοχή στην απλούστευση και την 
προσαρμογή των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων στις ομάδες-στόχους προκειμένου να 
βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των 
φύλων στους τομείς της δημιουργικότητας και του πολιτισμού και ιδίως για το ποσοστό 
των γυναικών που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση σχεδίων που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα MEDIA· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
αριθμός των γυναικών που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
παραμένει δυσανάλογα χαμηλός (71 % άνδρες σε σύγκριση με 29 % γυναίκες)· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα καλά αποτελέσματα που επέτυχε ο μηχανισμός 
εγγυήσεων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς 
διευκολύνθηκε η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και 
οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απέκτησαν μεγαλύτερη επίγνωση των 
αναγκών αυτών των επιχειρήσεων· 

13. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. EUR 
και κατά τη διάρκεια του οποίου διοργανώθηκαν περισσότερες από 23 000 εκδηλώσεις 
σε περισσότερες από 37 χώρες, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, της 28ης 
Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη συνολική 
αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018·  ενθαρρύνει 
έντονα την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της 
κληρονομιάς, εφαρμόζοντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά, το οποίο δημοσιεύθηκε μετά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018· 

14. σημειώνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του EACEA εξακολουθεί να χρειάζεται 
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σημαντικές βελτιώσεις, όπως σημειώθηκε στις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη 
δεύτερη φάση ενός ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί τον EACEA να λάβει 
όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων·

15. επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του για τις δραστηριότητες πολυμέσων της Επιτροπής, 
οι οποίες συμβάλλουν στην ανεξάρτητη κάλυψη των ενωσιακών θεμάτων από τα μέσα 
ενημέρωσης και στην προώθηση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας· εκφράζει, 
ωστόσο, την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της συνοπτικής περιπτωσιολογικής 
επισκόπησης αριθ. 6/2019 που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το 
Euronews, τα οποία υπογραμμίζουν την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας που 
χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις που διέπουν την παροχή από την Επιτροπή χρηματοδοτικής 
στήριξης στο Euronews και την ανεπαρκή αξιοπιστία των μηχανισμών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
διαφάνεια του προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες πολυμέσων 
και να βελτιώσει τη λογοδοσία όσον αφορά τις δαπάνες, ιδίως με τη δημιουργία 
χωριστών γραμμών του προϋπολογισμού για τις διάφορες δραστηριότητες και με έναν 
ολοκληρωμένο έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
διαπίστωσε ουσιώδη σφάλματα στις οριστικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2018· σημειώνει με ανησυχία τις σημαντικές 
αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
επιλεγμένων Ευρωπαϊκών Σχολείων, ιδίως στα συστήματα πληρωμών, στο περιβάλλον 
ελέγχου, στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην τεκμηρίωση των διαδικασιών 
πρόσληψης· εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία δεν λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που επανειλημμένα 
έχει διαπιστώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
επισημάνει στις εκθέσεις του για την απαλλαγή· ζητεί, επομένως, επιτακτικά να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τη λήψη μέτρων 
σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για το 2018, στα τμήματα που αφορούν το λογιστικό σύστημα, το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, τις διοικητικές πράξεις, τις προσλήψεις, τις δημόσιες συμβάσεις 
και τις πληρωμές·

17. εφιστά την προσοχή στις επικείμενες προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ένωση, και καλεί 
την Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συνεχίσουν να προσφέρουν άριστης 
ποιότητας διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

18. υπογραμμίζει την υποεκπροσώπηση των γυναικών (31 %) στις μεσαίες διοικητικές 
θέσεις του EACEA· καλεί τον Οργανισμό να επιτύχει τον στόχο του 40 % εντός του 
2020.
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