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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna i Europeiska revisionsrättens särskilda 
rapport nr 22/2018 om mobilitet inom Erasmus+, enligt vilka programmet har en positiv 
effekt på deltagarnas inställning till unionen och genererar många former av europeiskt 
mervärde. Parlamentet betonar dock att ytterligare ansträngningar bör göras för att fullt 
ut anpassa indikatorerna till målen, och att det finns ett behov av att förenkla 
ansöknings- och rapporteringsprocessen. 

2. Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens slutsats att komplexa regler ökar 
risken för fel, vilket leder till en högre procentandel väsentliga fel i vissa program. 
Parlamentet drar slutsatsen att det finns ett behov av att förenkla ansöknings- och 
rapporteringsprocessen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att minska den 
byråkratiska bördan för sökande och mottagare av EU-stöd.

3. Europaparlamentet är oroat över att revisionsrätten drog slutsatsen att mottagarna av 
finansiering från unionen inom ramen för Erasmus + i vissa fall var skyldiga att följa 
nationella bestämmelser som inte var helt i linje med unionens principer. Parlamentet 
betonar att kommissionen noggrant bör övervaka samstämmigheten i 
genomförandeåtgärderna i alla medlemsstater.

4. Europaparlamentet välkomnar den positiva effekt som programmet Erasmus+ haft när 
det gäller att främja integration av personer från missgynnade miljöer, vilket konstateras 
i revisionsrättens särskilda rapport nr 22/2018. Parlamentet efterlyser bättre definitioner, 
rapportering och övervakning på detta område för att säkerställa den inkluderande 
karaktärens hos programmet Erasmus+, liksom hos programmen Europeiska 
solidaritetskåren och Kreativa Europa.

5. Europaparlamentet understryker behovet av ökad finansiering för programmen 
Erasmus+ och Kreativa Europa, med hänsyn till programmens framgång och det 
mervärde de tillför.

6. Europaparlamentet konstaterar att studielånegarantin inte gett förväntat resultat, och att 
kommissionen därför har beslutat att omfördela de berörda anslagen.

7. Europaparlamentet välkomnar resultatet av insatserna till förmån för skolprojekt och 
yrkesutbildning inom programmet Erasmus+, dvs. projekt som ger bättre tillgång till 
anpassad rörlighet för bredare kategorier av elever och studenter och därmed bidrar till 
en bättre förståelse av unionen, vilket visar att programmet Erasmus+ har utvecklats till 
något mycket mer än endast ett studentutbyte.

8. Europaparlamentet välkomnar de 11 000 praktikplatser som man erbjuder ungdomar via 
programmet för Europeiska solidaritetskåren. Parlamentet beklagar dock bristen på 
uppgifter om antalet praktikplatser i programmets yrkesinriktade del. Parlamentet 
konstaterar att över 93 000 ungdomar fram till december 2018 hade registrerat sig för 
att delta i programmet, men att endast 11 000 personer har haft möjlighet att delta i 
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solidaritetsverksamhet. Parlamentet efterlyser därför lämplig finansiering för att 
säkerställa full täckning av efterfrågan, särskilt i den del som handlar om frivilligarbete.

9. Europaparlamentet uppmärksammar de ökade framstegen för programmet Kreativa 
Europa jämfört med 2017 (31 % för Kultur och 48 % för delprogrammet Media), men 
betonar att det krävs lämpligare finansieringsnivåer för att ta itu med de fortsatt 
otillfredsställande resultaten.

10. Europaparlamentet uppmanar Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur (Eacea) att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt att förenkla och 
anpassa ansökningsförfarandena till målgrupperna för att förbättra tillgången till 
programmen.

11. Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts inom ramen för programmet 
Kreativa Europa för att säkerställa ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i de 
kreativa och kulturella sektorerna, särskilt med hänsyn till andelen kvinnor som leder 
projekt som finansieras genom Mediaprogrammet. Parlamentet beklagar dock att antalet 
kvinnor som deltar i anbudsinfordringar fortfarande är oproportionerligt lågt 
(71 % män, jämfört med 29 % kvinnor). 

12. Europaparlamentet välkomnar de goda resultat som lånegarantin gett inom de kulturella 
och kreativa sektorerna genom att underlätta tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag, samtidigt som det säkrats att finansförmedlarna har blivit medvetna 
om dessa företags behov. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lyfta fram resultaten av Europaåret för 
kulturarv 2018, som erhöll en finansiering på 8 miljoner EUR och som resulterat i över 
23 000 evenemang i över 37 länder, vilket framgår av kommissionens rapport av den 
28 oktober 2019 om genomförandet, resultaten och den allmänna bedömningen av 
Europaåret för kulturarv 2018. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att 
fortsätta sina insatser för att främja kulturarvet, särskilt genom att genomföra den 
europeiska ramen för kulturarv, som offentliggjordes efter Europaåret för kulturarv 
2018. 

14. Europaparlamentet konstaterar att Eaceas interna kontrollsystem fortfarande behöver 
stora förbättringar, vilket framgår av de reservationer som gjorts i den andra etappen av 
en revision av bidragsförvaltningen inom programmen Erasmus+ och Kreativa Europa. 
Parlamentet uppmanar Eacea att vidta alla nödvändiga korrigerande åtgärder för att 
garantera högsta kvalitet i programmens genomförande.

15. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för kommissionens multimedieverksamhet, som 
bidrar till den oberoende mediebevakningen av EU-frågor och till främjandet av en 
europeisk offentlig sfär. Parlamentet är dock bekymrat över slutsatserna i 
revisionsrättens snabbanalys nr 6/2019 av Euronews, där man fann att kommissionens 
finansiella stöd till Euronews inte präglas av tillräcklig transparens och 
ansvarsskyldighet och att övervaknings- och kontrollmekanismerna inte är tillräckligt 
tillförlitliga. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft kommissionen att öka insynen i 
den budget som används för multimedieverksamheter och att förbättra 
ansvarsskyldigheten när det gäller utgifter, särskilt genom att införa särskilda 
budgetposter för de olika verksamheterna och en omfattande granskning av 
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användningen av medlen.

16. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten inte fann några väsentliga fel i de 
slutliga konsoliderade årsredovisningarna för Europaskolorna för 2018. Parlamentet 
noterar med oro de betydande bristerna i de interna kontrollsystemen vid centralkontoret 
och de utvalda Europaskolorna, särskilt när det gällde betalningssystemen, 
kontrollmiljön, upphandlingsförfarandena och dokumentationen av 
rekryteringsförfarandena. Parlamentet uttrycker växande oro över att Europaskolorna 
inte tar itu med problem som upprepade gånger påtalats av revisionsrätten och lyfts 
fram av Europaparlamentet i dess ansvarsfrihetsbetänkanden. Parlamentet yrkar därför 
på ytterligare insatser från Europaskolornas sida för att följa upp de rekommendationer 
som revisionsrätten fastställt i sin årsrapport för 2018 när det gäller avsnitten om 
räkenskaper, interna kontrollsystem, administrativa åtgärder, rekrytering, upphandling 
och betalningar.

17. Europaparlamentet uppmärksammar de utmaningar som Europaskolorna står inför i 
samband med att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (”Förenade 
kungariket”) lämnar unionen, och uppmanar kommissionen och Europaskolorna att 
rapportera till utskottet för kultur och utbildning om Förenade kungarikets utträde och 
om hur de avser att fortsätta att erbjuda förstklassig engelskundervisning vid 
Europaskolorna efter Förenade kungarikets utträde ur unionen.

18. Europaparlamentet uppmärksammar underrepresentationen av kvinnor (31 %) på 
mellanchefsnivå vid Eacea. Parlamentet uppmanar organet att anpassa sig till målet på 
40 % senast 2020.
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