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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 om 
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. er bekymret over, at Den Europæiske Revisionsret konkluderede, at modtagere af EU-
midler under Erasmus+ 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;

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

4. 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;

5. 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;

6. 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 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.


