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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. připomíná, že celkový rozpočet prostředků na závazky určený na programy a akce Unie 
v rámci portfolia politik Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu 
(GŘ EAC) činil v roce 2019 přibližně 5,66 miliardy EUR (o 20 % více než v roce 
2018), a domnívá se, že posouzení finančního řízení tohoto GŘ za rok 2019 mělo 
vcelku uspokojivé výsledky; konstatuje, že celkové riziko GŘ EAC při platbě za rok 
2019 představuje 24,88 milionu EUR z celkových výdajů ve výši 2 147,18 milionu 
EUR;

2. uznává, že provádění programu Erasmus+ bylo v roce 2019 z velké části úspěšné a že 
většina ukazatelů výsledků, například počet studijních míst a stáží obsazených na 
základě mobility, překročila cíle, jež si Komise na daný rok stanovila; poznamenává, že 
v důsledku zpožděného zahájení, malého využití finančními institucemi, nedostatečné 
informovanosti studentů mohla být v roce 2019 provedena pouze jedna transakce 
prostřednictvím nástroje pro záruky za studentské půjčky, a oceňuje rozhodnutí o tom, 
že tento nástroj nebude zahrnut do programu, jenž naváže na program Erasmus+ po 
31. prosinci 2020;

3. je znepokojen informacemi o tom, že v některých případech jsou případní příjemci 
finančních prostředků Unie v rámci programu Erasmus+ údajně nuceni dodržovat 
vnitrostátní pravidla, která nejsou plně v souladu se zásadami Unie; zdůrazňuje, že 
Komise by měla situaci bedlivě sledovat a v případě potřeby přijmout vhodná opatření;

4. poukazuje na to, že řada mladých lidí se v roce 2019 přihlásila a zapojila do aktivit 
Evropského sboru solidarity, a projevila tak velký zájem o účast na solidární činnosti 
v Evropě; vyjadřuje politování nad velmi malým využitím stáží a pracovních míst 
v rámci programu Evropského sboru solidarity, neboť v letech 2018 až 2020 na ně bylo 
umístěno pouze 72 osob, což je méně než 1 % celkových umístění;

5. s uspokojením konstatuje, že na základě programu Kreativní Evropa bylo v roce 2019 
uzavřeno 1 370 grantových dohod, čímž byl překročen cíl Komise a byly tak zcela 
využity dostupné rozpočtové prostředky;

6. i nadále je znepokojen zjevným nedostatkem transparentnosti a odpovědnosti při 
poskytování finanční podpory Komise stanici Euronews a nedostačujícími 
monitorovacími a hodnotícími mechanismy; naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila 
transparentnost, pokud jde o rozpočet na opatření v oblasti multimédií, a zvýšila 
odpovědnost za výdaje;

7. vyzývá Komisi a Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA), aby snížily zatížení byrokracií tím, že pro cílové skupiny zjednoduší 
a přizpůsobí postupy podávání žádostí, a usnadní tak přístup k programům, které 
spravují.


