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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 o 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. je znepokojen tím, že Evropský 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;

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

4. 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;

5. poukazuje na zvyšující se úspěšnost programu Kreativní 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 takové výše financování, která více odpovídá potřebám;

6. 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.


