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1. INLEIDING 

1.1. De context van de synthese 

De synthese is de laatste fase van de cyclus van strategische planning, die elk jaar aanvangt 
met de jaarlijkse beleidsstrategie waarin de Commissie de beleidsprioriteiten en het 
begrotingskader voor het volgende jaar vaststelt. De jaarlijkse beleidsstrategie vormt het 
uitgangspunt voor de voorbereiding van het wetgevings- en werkprogramma van de 
Commissie en van de begroting, en vindt haar neerslag in de jaarlijkse 
managementplannen van de diensten. Aan het einde van elk jaar stelt iedere directeur-
generaal en ieder diensthoofd een jaarlijks activiteitenverslag op met een beschrijving van 
de beleidsresultaten en de management- en controlestructuur. Bij dit verslag wordt een 
betrouwbaarheidsverklaring gevoegd in verband met de aanwending van de middelen en de 
kwaliteit van het financieel beheer. 

Terwijl de jaarlijkse activiteitenverslagen betrekking hebben op zowel beleids- als 
managementresultaten, blijft deze synthese beperkt tot managementkwesties. De 
beleidsresultaten van het afgelopen jaar worden buiten beschouwing gelaten. 

Opgemerkt zij dat de Commissie op verschillende manieren verslag uitbrengt over haar 
beleidsresultaten: 

– de Commissie brengt jaarlijks verslag uit bij het Europees Parlement over haar 
beleidsresultaten wanneer zij haar jaarlijkse beleidsstrategie voor het volgende jaar 
presenteert; 

– aan het begin van elk jaar wordt een specifiek verslag over de tenuitvoerlegging van het 
werkprogramma van de Commissie opgesteld; 

– overeenkomstig artikel 212 van het EG-Verdrag publiceert de Commissie een volledige 
beschrijving van de werkzaamheden van de EU in 2004 in de vorm van een algemeen 
verslag; 

– alle jaarverslagen van de directoraten-generaal en diensten samen leveren een gedetailleerd 
beeld op van de beleidsresultaten van de Commissie. 

Gelet op het bovenstaande en gelet op het feit dat de nieuw aangetreden Commissie bij het 
vaststellen van de strategische doelstellingen van haar mandaat al de balans heeft opgemaakt 
van de resultaten van de vorige Commissie, is ervoor geopteerd deze synthese te beperken tot 
managementkwesties. 

De jaarlijkse synthese is het instrument waarmee de Commissie de balans opmaakt van de 
managementkwesties die haar diensten hebben aangepakt en waarop ze zich baseert om in 
horizontale kwesties passende maatregelen te nemen. De jaarlijkse synthese is voorts een 
belangrijk instrument voor de verantwoordingsplicht, waarmee de andere instellingen 
geïnformeerd worden over de stand van zaken van haar management. 

De synthese is gebaseerd op de jaarlijkse activiteitenverslagen en 
betrouwbaarheidsverklaringen die de directeuren-generaal en de diensthoofden hebben 
voorbereid. 
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Ze is voorts gebaseerd op een reeks instrumenten die de Commissie gebruikt om toe te zien 
op haar interne procedures en na te gaan of deze behoorlijk werken: 

• het halfjaarlijkse overzicht van de stand van zaken van de interne controle in de 
Commissie, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal 
Begroting. In april 2005 is voor de tweede maal een overzicht gegeven; 

• de auditwerkzaamheden en het advies van de dienst Interne audit, die een jaarlijks 
auditverslag opstelt en die in 2004 de cyclus van audits van de management- en 
controlesystemen in alle diensten heeft afgerond; voorts heeft de interne controleur in 2004 
voor het eerst het halfjaarlijkse verslag opgesteld over de resultaten van de audits die zijn 
uitgevoerd door de interne-auditfuncties van de diensten; 

• het Comité follow-up audit informeert de leden van de Commissie over kwesties die bij 
interne en externe audits naar voren zijn gebracht of kwesties in verband met audit die in 
de jaarlijkse resolutie betreffende de kwijting van het Europees Parlement aan de orde 
zijn gesteld, en zorgt ervoor dat de overeenkomstige aanbevelingen de passende follow-up 
krijgen. 

Met de goedkeuring van de jaarlijkse synthese maakt de Commissie de balans op van het 
management van haar diensten en buigt zij zich over de grote horizontale kwesties die zij in 
hun jaarlijkse activiteitenverslagen aan de orde hebben gesteld. Zij besluit tevens welk 
gevolg wordt gegeven aan de belangrijkste aanbevelingen van de interne en externe 
auditeurs en de kwijtingverlenende autoriteit en houdt rekening met de belangrijkste 
conclusies van het overzicht van de stand van zaken van de interne controle.  

Voor de gevallen waarin de commissarissen van oordeel zijn dat actie moet worden 
ondernomen op het niveau van de Commissie, worden in de synthese passende maatregelen 
voorgesteld, rekening houdend met de acties die in vorige synthesen of andere horizontale 
documenten werden voorgesteld, eventueel door een actualisering van deze acties. 

1.2. De synthese van 2004 

De synthese 2004 vormt de eerste gelegenheid voor de nieuwe Commissie om de situatie in 
ogenschouw te nemen zoals deze naar voren komt in de jaarlijkse activiteitenverslagen 
2004 van haar directoraten-generaal en diensten.  

In deze verslagen wordt erkend dat er in 2004 zeer veel verwezenlijkt is en is aangegeven op 
welke gebieden verdere verbeteringen mogelijk zijn. Voorts zijn enkele belangrijke kwesties 
aan de orde gesteld, die in het tweede deel van deze synthese worden besproken. De 
Commissie merkt op dat de jaarlijkse verslagen over het algemeen van betere kwaliteit zijn 
geworden. 

Blijkens de aanbevelingen van de interne en externe auditeurs en de conclusies van het 
overzicht van de stand van zaken van de interne controle hebben de diensten van de 
Commissie vooruitgang geboekt op het gebied van management en controle en op het gebied 
van de verantwoordingsplicht. Op alle niveaus zijn de verantwoordelijkheden nu duidelijker 
afgebakend, is er een kader vastgesteld met de basisvoorwaarden die de diensten in acht 
moeten nemen om de verantwoordingsplicht te versterken, en zijn er regelingen getroffen in 
verband met het politieke toezicht van de commissarissen op de werkzaamheden van de 
administratie. In deze documenten is ook aangegeven op welke gebieden de diensten verdere 
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inspanningen moeten leveren, en welke lering moet worden getrokken. In het derde deel van 
deze synthese worden de belangrijkste horizontale kwesties in dit verband besproken. 

De synthese 2004 komt op een tijdstip waarop het doel van het ambitieuze 
hervormingsprogramma dat de Commissie in 2000 heeft gelanceerd, grotendeels is bereikt: de 
werkzaamheden van de Commissie worden op de vastgestelde beleidsprioriteiten geënt; 
dankzij gedecentraliseerd financieel beheer en financiële controle is de verantwoordelijkheid 
op alle niveaus toegenomen, gaande van de commissarissen tot individuele personeelsleden, 
waardoor de burgers van de EU de garantie hebben dat zij meer waar voor hun geld krijgen. 

De Commissie is van oordeel dat het huidige kader haar in staat zal stellen haar doel - 
namelijk de efficiëntie, de doelmatigheid en de kwaliteit van haar werkzaamheden verbeteren 
- te bereiken. In de toekomst bestaat de belangrijkste taak erin de procedures die binnen dat 
kader tot stand zijn gekomen, te verfijnen door de discipline te versterken waar nodig, en de 
controles te vereenvoudigen waar mogelijk. 

1.3. Referentiekader dat is vastgesteld voor de synthese 2004 

Sommige horizontale of sectorale kwesties waarover de Commissie in deze synthese een 
standpunt inneemt, komen voort uit de jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten, met 
name uit tekortkomingen waarvan uitdrukkelijk melding is gemaakt (punten van voorbehoud). 
Deze kwesties wijzen erop dat er behoefte bestaat aan: grotere interne controle wanneer de 
taken tot uitvoering van de begroting zijn gedelegeerd aan instanties buiten de Commissie; 
meer aandacht voor controles achteraf en toezicht; de voortzetting van de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke methodiek om tekortkomingen te kwantificeren per „familie” van 
diensten die binnen hetzelfde kader werkzaam zijn. 

Andere aanbevelingen in verslagen zoals het jaarverslag van de interne controleur of het 
overzicht van de stand van zaken van de interne controle, hebben betrekking op de 
mogelijkheid van risicomanagement voor de Commissie in haar geheel, de versterking van de 
verantwoordingsplicht van de Commissie aan de hand van de jaarlijkse activiteitenverslagen 
en de synthese, de aanvaarding van de rekeningen door de rekenplichtige, en de routekaart 
naar een geïntegreerd internecontrolekader. 

Het vinden van een passend antwoord op deze kwesties moet worden beschouwd als een 
middellangetermijntaak. Dit is de reden waarom deze synthese afsluit met een reeks 
doelstellingen (zie bijlage 1) om de horizontale kwesties aan te pakken die van cruciaal 
belang zijn voor de kwaliteit van het management. Met een geïntegreerd internecontrolekader, 
ruimer risicomanagement, betrouwbaarheidsverklaringen, een coherente en betrouwbare 
boekhouding en andere maatregelen verbindt de Commissie zich tot het doorvoeren van de 
kwaliteitsverbeteringen die door de hervorming mogelijk zijn gemaakt. De Commissie zal dit 
ambitieuze doel pas hebben bereikt wanneer zij van andere instellingen van de EU, zoals de 
Rekenkamer, de bevestiging krijgt dat haar procedures voor interne controle goed 
functioneren. 
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2. BELANGRIJKE KWESTIES DIE IN DE JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAGEN AAN DE 
ORDE WORDEN GESTELD 

2.1. Algemeen overzicht 

Na onderzoek van de jaarlijkse activiteitenverslagen, en met name de 
betrouwbaarheidsverklaringen die door iedere directeur-generaal en ieder diensthoofd zijn 
ondertekend, merkt de Commissie het volgende op: 

• Wat administratieve uitgaven betreft, heeft de „directeur middelen” van een dienst (Bureau 
beheer en afwikkeling van individuele rechten) zijn verklaring niet ondertekend, omdat hij 
de tekortkomingen in de werking van het nieuwe informaticasysteem dat de dienst had 
ingevoerd voor de berekening van de lonen en pensioenen en dat nog voortdurend 
evolueerde, te ernstig achtte. Na onderzoek van de redenen voor deze weigering heeft het 
diensthoofd geconcludeerd dat deze al bekend waren en geen belemmering vormden voor 
de betrouwbaarheidsverklaring waarvan het jaarlijkse activiteitenverslag vergezeld gaat. 
De kwestie is voorgelegd aan de verantwoordelijke commissaris, die om een 
onafhankelijke analyse heeft verzocht teneinde de grond en het relatief belang van de zaak 
te onderzoeken en na te gaan welke interne controles zijn uitgevoerd om de mogelijke 
risico's te verzachten. 

• Wat rechtstreeks door de diensten van de Commissie uitgevoerde acties betreft, was het 
voor de meeste diensten mogelijk het vorige voorbehoud op te heffen dat was gemaakt ten 
aanzien van de controles achteraf. Door duidelijker af te bakenen welke foutenmarge 
aanvaardbaar is, zou een betere afweging moeten kunnen worden gemaakt tussen de 
werkelijke risico’s en de uit te voeren controles, voornamelijk controles achteraf. Op het 
gebied van onderzoek is een hardnekkig probleem dat er frequent fouten worden gemaakt 
bij subsidies die worden uitgekeerd in de vorm van een vergoeding van de werkelijk 
gemaakte kosten zoals opgegeven door de begunstigden. Dit probleem kan onder meer 
worden gecorrigeerd door de vereenvoudigingsmaatregelen die zullen worden ingevoerd 
bij de door de Commissie voorgestelde herziening van het financieel reglement, door meer 
gerichte en geharmoniseerde controles achteraf en betere managementvoorwaarden voor 
het zesde kaderprogramma, ook al blijft een probleem als de vergoeding van de werkelijk 
gemaakte kosten met de huidige regelgeving nog steeds bestaan. Voorts zijn in het zevende 
kaderprogramma verdere vereenvoudigingsmaatregelen aangekondigd, die te gelegener tijd 
zullen worden uitgevoerd. 

• Bij de aanwending van EU-middelen onder gedeeld beheer met de lidstaten waren de 
betrokken diensten beter in staat de tekortkomingen in de uitvoering van de begroting door 
nationale autoriteiten te identificeren en, in sommige gevallen, het financieel effect en de 
invloed daarvan op de redelijke zekerheid te beschrijven. Er wordt verder aan deze kwestie 
gewerkt, waarbij het de bedoeling is de tekortkomingen in de management- en 
controlesystemen aan het licht te brengen en het effect daarvan te beschrijven, en niet 
zozeer individuele verrichtingen te controleren. De in de routekaart naar een geïntegreerd 
internecontrolekader voor te stellen maatregelen of de reeds in het kader van de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 voorgestelde maatregelen zouden kunnen leiden tot grotere 
zekerheid uit de lidstaten. 

• Bij gedecentraliseerd beheer met derde landen brengt het aanzienlijke, aan deze 
managementmethode inherente risico mee dat er veel aandacht aan het controlekader moet 
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worden besteed, zodat de noodzakelijke zekerheid voor dit soort verrichtingen kan worden 
gegarandeerd. 

• Ten aanzien van bureaus in lidstaten en delegaties in derde landen zijn nog punten van 
voorbehoud geformuleerd die hun oorsprong in vorige jaren vinden. De diensten 
onderzoeken welke acties moeten worden ondernomen om bij de bureaus en delegaties 
management- en controlesystemen in te voeren die het mogelijk maken om de punten van 
voorbehoud zo snel mogelijk op te heffen. Zo is voor 2005 een herstructurering van de 
informatiesystemen en de controlemissies gepland, na een evaluatie van de organisatie van 
de externe dienst en het speciaal verslag van 2004 van de Rekenkamer over de 
deconcentratie van het externe-steunbeheer van de EG ten gunste van de delegaties van de 
Commissie. 

In bijlage 3 bij deze synthese wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de 
punten van voorbehoud van de afgelopen jaren. 

Conclusies 

Blijkens hun jaarlijkse activiteitenverslagen is de situatie in de diensten over het 
algemeen bevredigend. Bij de punten van voorbehoud worden doorgaans terugkerende 
zwakheden naar voren gebracht waarop al in vorige jaren werd gewezen en waarvoor 
acties om deze te verhelpen zijn ondernomen. Daarom moeten nog steeds maatregelen 
worden ontwikkeld of verbeterd en op passende wijze worden uitgevoerd, die de 
redelijke zekerheid van de diensten ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van 
de onderliggende verrichtingen beter ondersteunen, met name maar niet uitsluitend in 
het kader van gedeeld en gedecentraliseerd beheer. In dit verband zijn de routekaart 
naar een geïntegreerd internecontrolekader en het gezamenlijke engagement van alle 
betrokken financiële actoren de instrumenten die de Rekenkamer een stevige basis voor 
haar advies kunnen bieden. Specifieke horizontale kwesties waaraan op het niveau van 
de Commissie aandacht moet worden besteed, komen verder in deze synthese aan bod. 

2.2. Versterking van de procedure voor het opstellen van het jaarlijkse 
activiteitenverslag 

De procedures voor het opstellen van de jaarlijkse activiteitenverslagen zijn gewijzigd en 
gestabiliseerd. In de jaarlijkse activiteitenverslagen 2004 moesten de diensten een meer 
gedetailleerde beschrijving van hun managementkader en de belangrijkste risico's geven. 
Over het algemeen zijn de punten van voorbehoud preciezer en coherenter geformuleerd en de 
beschrijving van hun effect op de redelijke zekerheid van de diensten over de aanwending van 
middelen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen is doorgaans 
gestaafd met expliciete argumenten. 

De Rekenkamer had aanbevolen dat voor middelen onder gedeeld beheer de resultaten van de 
controles van de lidstaten zouden worden vermeld in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de 
diensten. De betrokken diensten hebben deze aanbeveling gevolgd. 

Tijdens en na de „peer review” van de mogelijke punten van voorbehoud in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen 2004, zijn drie „families” van diensten gestart met een meer coherente 
aanpak om de ernst (het relatief belang) van hun zwakheden op begrotingsgebied te 
beoordelen en te bepalen wat het mogelijke financiële effect van deze systematische 
zwakheden is. 
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De Rekenkamer heeft reeds op basis van de jaarlijkse activiteitenverslagen 2003 erkend dat 
de diensten vooruitgang hadden geboekt, maar heeft niettemin verklaard dat de gevallen 
waarin door sommige afdelingen voorbehoud werd gemaakt, niet verenigbaar waren met de 
gegeven redelijke zekerheid. Voorts blijkt uit het overzicht van de stand van zaken van de 
interne controle dat sommige diensten nog steeds in hun jaarlijkse activiteitenverslag een 
meer volledige beschrijving moeten geven van de omgeving waarin zij werken, met inbegrip 
van de risico’s, met name de risico’s die nog blijven bestaan na het nemen van corrigerende 
maatregelen. 

Conclusies 

Meer gerichte en duidelijker jaarlijkse activiteitenverslagen: ofschoon in verschillende 
gevallen veel vooruitgang is geboekt, moeten de afdelingen van de Commissie meer 
inspanningen blijven leveren om een beschrijving te geven van hun omgeving, met 
inbegrip van de risico’s, met name de risico’s die nog blijven bestaan na het nemen van 
corrigerende maatregelen. Het effect van hun omgeving en de risico’s op management 
en controles moet duidelijker worden beschreven en in de meeste gevallen moet een 
vollediger beschrijving worden gegeven van het algemene effect van de punten van 
voorbehoud op de redelijke zekerheid. 

Meer evenwichtige rapportage: In de tweede helft van 2005 volgt een overdenking van 
mogelijke vereenvoudigingsmaatregelen waardoor een betere afweging kan worden 
gemaakt tussen beleidsresultaten en kwesties van interne controle en financieel beheer, 
zowel in de jaarlijkse activiteitenverslagen als in de synthese. Voorts moeten de diensten 
duidelijker richtsnoeren krijgen door alle instructies die in verschillende besluiten van 
de Commissie zijn opgenomen, in een enkele tekst samen te brengen. 

Gemeenschappelijke methodiek per „familie”: met steun van de centrale diensten zal een 
gemeenschappelijke methodiek worden ontwikkeld om de criteria vast te leggen voor het 
relatief belang van zwakheden, met inbegrip van systematische zwakheden, zodat het 
effect daarvan op de redelijke zekerheid in de jaarlijkse activiteitenverslagen 2005 op 
meer coherente wijze kan worden beoordeeld voor de „families” gedeeld beheer, 
onderzoek en interne beleidsterreinen. 

2.3. Syntheseverslag en betrouwbaarheidsverklaring 

In zijn resolutie betreffende de kwijting voor 2003 heeft het Europees Parlement de 
Commissie verzocht de jaarlijkse synthese van de jaarlijkse actviteitenverslagen van de 
diensten om te zetten in een geconsolideerde betrouwbaarheidsverklaring over het hele beheer 
en de hele financiële controle van de Commissie. 

Dit verzoek is ingegeven door de doelstelling de verantwoordingsplicht te versterken op basis 
waarvan de Rekenkamer haar betrouwbaarheidsverklaring kan formuleren. In het jaarlijkse 
syntheseverslag is reeds het standpunt van de Commissie in verband met de belangrijkste 
management- en controlekwesties opgenomen en in haar jaarverslag 2003 constateerde de 
Rekenkamer dat in het syntheseverslag al voor het eerst een analyse was gemaakt van de 
vraag hoe groot de zekerheid is die door de toezichtsystemen en –controles wordt geboden. 

De synthese is bovendien een handeling waarmee de Commissie haar politieke 
verantwoordelijkheid neemt door de jaarlijkse activiteitenverslagen en 
betrouwbaarheidsverklaringen te analyseren en door een standpunt in te nemen over de 
belangrijkste horizontale kwesties, onder meer in de vorm van passende actie in kwesties die 
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actie op het niveau van de Commissie vereisen. Deze aanpak is gebaseerd op de hervorming, 
waarbij de managementverantwoordelijkheden aan de directeuren-generaal en de 
diensthoofden zijn gedelegeerd, onder politiek toezicht van de bevoegde commissaris. 

Het huidige systeem voorziet daarom in de zekerheden die vanuit managementoogpunt 
worden verlangd. Binnen dit systeem kan in de meeste gevallen verdere vooruitgang worden 
geboekt door de verantwoordingsplicht in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten te 
versterken, door de punten van voorbehoud preciezer te formuleren en door het effect van de 
punten van voorbehoud op de betrouwbaarheidsverklaring waarvan de jaarlijkse 
activiteitenverslagen vergezeld gaan, beter te definiëren. 

Conclusies 

De verantwoordingsplicht van de Commissie versterken: de kwaliteit van de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van sommige diensten kan verder worden verbeterd door de 
punten van voorbehoud preciezer te formuleren en door hun effect beter te definiëren, 
zodat de betrouwbaarheidsverklaring die door de diensten van de Commissie wordt 
gegeven en door de Commissie in het syntheseverslag wordt beoordeeld, wordt 
versterkt.In dit verband kan worden herinnerd aan de verantwoordelijkheid van de 
commissarissen voor de follow-up van de uitvoering van de actieplannen en de stand van 
zaken in de diensten waarvoor zij bevoegd zijn. 

 

3. BELANGRIJKSTE HORIZONTALE KWESTIES DIE IN DE ONTVANGEN JAARLIJKSE 
ACTIVITEITENVERSLAGEN EN AANBEVELINGEN AAN BOD KOMEN 

3.1. Governance-kwesties 

De hervorming heeft het kader voor management en controle versterkt en nieuwe instrument 
ingevoerd, zoals de jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten, die de Commissie in staat 
stellen naar behoren verantwoording af te leggen over de uitvoering van de taken waarvoor 
zij verantwoordelijk is. Er zijn uiteenlopende wijzen van uitvoering van de begroting 
ingevoerd, onder meer delegatie aan derden. 

De Commissie staat thans voor de uitdaging haar toezichtsystemen en –controles efficiënter 
te maken, risicomanagement op het niveau van de afdelingen te versterken, risicomanagement 
voor de Commissie in haar geheel te ontwikkelen, en de regeling voor het toezicht op de 
agentschappen te verbeteren. 

3.1.1. Bij interne controle overstappen van het onderzoek van de naleving op het onderzoek 
van de efficiëntie 

Na een eerste fase waarin de diensten vooral inspanningen hebben geleverd voor het 
ontwerpen van internecontrolesystemen en de naleving van de internecontrolenormen hebben 
gecontroleerd (de diensten waren van oordeel dat zij aan het einde van het jaar gemiddeld 93 
% van de basisvereisten hadden nageleefd), concentreren zij zich nu op het verbeteren van de 
efficiëntie van deze systemen en de wijze waarop de onderdelen daarvan werken. 

Aangezien de Commissie ernaar streeft dat management en controles efficiënt en doelmatig 
zijn, moeten de diensten hun controlesystemen voortdurend verfijnen, om ervoor te zorgen dat 
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deze een waardevol instrument voor de managers vormen en dat de controles betrekking 
hebben op kwesties die de meeste risico's inhouden. Consolidatie van de controlesystemen 
door deze geleidelijk aan volledig op het onderzoek van de efficiëntie te richten, waarbij 
interne controle en risicoanalyse in het dagelijks beheer worden opgenomen en verder gaan 
dan louter financieel beheer, is een logische ontwikkeling in de hervorming die in 2000 is 
gelanceerd. 

Bijzondere aandacht moet onder meer worden besteed aan de procedures voor de plaatsing 
van overheidsopdrachten en de toekenning van contracten en subsidies, en dan vooral aan de 
selectieprocedure. Ook het risico van dubbele financiering en overbetaling moet worden 
verminderd, evenals het aantal fouten; verder is een vereenvoudiging van de 
subsidieprocedures aangewezen. Bij de invoering van kostenefficiënte management- en 
controlesystemen moet met proportionaliteit rekening worden gehouden. Volgens het 
overzicht van de stand van zaken van de interne controle zijn de volgende gebieden voor 
verbetering vatbaar: toezicht op financieel gebied, verankering van risicomanagement in het 
dagelijks beheer en meer proportionaliteit bij de invoering van kostenefficiënte management- 
en controlesystemen. Dit betekent dat het toepasselijke financiële „scorebord” en de 
efficiëntie van de toezichtsystemen en –controles regelmatig moeten worden gecontroleerd, 
dat de potentiële afhankelijkheid van sommige contractanten moet worden nagegaan, en dat 
rekening moet worden gehouden met de resultaten van de controles achteraf en de 
aanbevelingen van de audit. In dit verband moet de aanvaardbare risico- of foutenmarge 
worden vastgesteld, indien mogelijk in overleg met de andere instellingen. 

De interne controleur beveelt aan dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de voorkoming 
van risico’s zoals dubbele financiering, collusie, belangenverstrengeling, misbruik van 
voorwetenschap, concentratie van Gemeenschapsmiddelen bij bepaalde contractanten of 
begunstigden en afhankelijkheid van contractanten in het geval van outsourcing. 

In het overzicht van de stand van zaken van de interne controle wordt voorts vermeld dat 
kleine directoraten-generaal, agentschappen en delegaties bepaalde moeilijkheden 
ondervinden bij de naleving van de normen die voor de hele Commissie gelden, ook al lopen 
hun ervaringen uiteen. In sommige gevallen is dit te wijten aan een gebrek aan middelen, in 
andere gevallen moeten de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden verfijnd. Een 
andere kwestie bij de agentschappen is hun beroep op contractanten (tot 40 %). Bij 
onzorgvuldigheid in een dergelijke situatie kunnen er in de overgangsperiode moeilijkheden 
in de opbouw van vaardigheden en knowhow en problemen bij de overdracht ontstaan. In het 
overzicht van de stand van zaken van de interne controle wordt gewezen op het risico dat de 
werkzaamheden van een agentschap worden onderbroken indien het de nieuwe 
selectieprocedure van contractanten niet tijdig kan afronden. Ten slotte is er een driejaarlijkse 
evaluatie van de recentelijk opgerichte administratieve agentschappen van de Commissie 
gepland. Bij die evaluatie moeten vooral vereenvoudigingsmaatregelen in overweging worden 
genomen. 

Wat de interinstitutionele agentschappen betreft, worden in de lopende herziening van het 
financieel reglement maatregelen genomen om de mogelijk gebrekkige afbakening van 
verantwoordelijkheden te verhelpen, in de vorm van directe delegatie van de bevoegdheden 
van de ordonnateur van elke instelling aan het agentschap. 
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Conclusies 

De kostenefficiëntie van de toezichtsystemen en -controles verder versterken: de diensten 
moet het toezicht op de kostenefficiëntie van hun interne controle blijven verscherpen 
met steun van de centrale diensten. De coördinator van de interne controle van elke 
dienst moet regelmatig de efficiëntie van de interne controle nagaan, op basis van de 
beschikbare informatie over de resultaten van controles, gemaakte uitzonderingen en 
toepasselijke scoreborden, teneinde aanverwante procedures te versterken of 
controlesystemen te wijzigen. Deze controle zou op zijn minst moeten plaatsvinden in het 
kader van de halfjaarlijkse briefing aan de commissarissen en van het jaarlijkse 
activiteitenverslag. 

3.1.2. Risicomanagement voor de Commissie in haar geheel 

De diensten voeren regelmatig, in beginsel eenmaal per jaar, een risicobeoordeling uit. Op 
basis van een proefproject dat in 2004 startte en waarbij verschillende diensten zijn betrokken, 
wordt een sterkere methodiek ontwikkeld, waardoor risicomanagement duidelijker aan het 
planningsproces wordt gekoppeld. 

Niet alleen op het niveau van de dienst uitgevoerd risicomanagement maar ook verschillende 
andere regelmatig uitgevoerde activiteiten dragen bij tot de bewustwording van risico's en de 
ontwikkeling van passende maatregelen om deze aan te pakken vanuit het oogpunt van de 
Commissie in haar geheel. Dit is het geval voor de toewijzing van middelen aan prioritaire 
activiteiten aan het begin van de cyclus van strategische planning en voor de voorafgaande 
beoordeling van mogelijke positieve en negatieve effecten van grote initiatieven. In verband 
met managementkwesties bestaan er inmiddels regelmatige, goed functionerende 
rapportagelijnen tussen de commissarissen en de diensten waarvoor zij bevoegd zijn. Een 
groep van commissarissen bekijkt alle onderzoeken die door het Bureau voor 
fraudebestrijding worden gestart, en brengt ernstige zaken onder de aandacht van het college. 
Door auditeurs en in het overzicht van de stand van zaken van de interne controle wordt 
jaarlijks op horizontale en systematische tekortkomingen gewezen. Het Comité follow-up 
audit verbetert de follow-up van de belangrijkste aanbevelingen op het gebied van audit die 
op het niveau van de Commissie effect hebben. 

De interne controleur en het Europees Parlement zijn echter van oordeel dat de Commissie 
risicomanagement sterker moet verankeren en dat er behoefte bestaat aan een methodiek voor 
risicomanagement voor de Commissie in haar geheel. 

De interne controleur merkt op dat risicomanagement verankerd moet zijn in het gewone 
beheer van elke dienst en stelt een voor de hele Commissie geldende aanpak van 
risicomanagement voor, die moet leiden tot een geconsolideerd overzicht van de risico’s op 
het niveau van de Commissie waarin alle risico’s van het hoogste tot het laagste niveau zijn 
opgesomd. 

Conclusies 

Risicomanagement voor de hele Commissie ontwikkelen: in de methodiek voor 
risicomanagement voor de Commissie in haar geheel die in de herfst van 2005 wordt 
ingevoerd, wordt risicobeoordeling opgenomen in het besluitvormingsproces inzake 
prioriteiten en toewijzing van middelen. Dit zal vastere vorm krijgen in de 
managementplannen en de jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten. Op de 
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middellange termijn moet de methodiek ook aangeven welke plaats risicomanagement 
moet krijgen binnen „families” van soortgelijke activiteiten binnen diensten. 

3.1.3. Beoordeling van de prestaties 

De meeste diensten hebben zowel in de planningsfase als in de rapportagefase, met steun van 
de centrale diensten, de prestaties getoetst aan de doelstellingen en indicatoren, teneinde de 
kwaliteit te verbeteren van de documenten en verslagen („activiteitenoverzichten”) die de 
Commissie samen met het jaarlijkse voorontwerp van begroting aan de begrotingsautoriteit 
overlegt. 

De interne controleur en het Europees Parlement zijn van oordeel dat de kwaliteit van de 
doelstellingen en indicatoren nog voor verbetering vatbaar is en dat er aanvullende stappen 
kunnen worden gezet om prestaties te meten en te evalueren. Voorts heeft de Rekenkamer de 
Commissie verzocht indicatoren vast te stellen die betrekking hebben op de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en die de prestaties van de 
internecontrolesystemen meten. 

In het overzicht van de stand van zaken van de interne controle en door de interne 
controleur wordt voorts gewezen op de noodzaak bij het beleidsvormingsproces meer 
rekening te houden met de lering die uit vroegere ervaringen kan worden getrokken, zoals de 
resultaten van evaluaties. 

Conclusies 

Herzien van de wijze waarop prestaties worden gemeten en geëvalueerd: de Commissie zal 
de bestaande doelstellingen en indicatoren analyseren in de context van een „peer 
review” door „families”, teneinde na te gaan hoe doelstellingen en indicatoren binnen de 
Commissie meer operationele managementinstrumenten kunnen worden. 

3.1.4. Externalisering en agentschappen 

In haar mededeling van februari 2004 over het financiële kader voor 2007-2013 heeft de 
Commissie onderstreept dat zij zich vooral moet bezighouden met de opstelling van en het 
toezicht op het beleid uit hoofde van het Verdrag. De beginselen van administratief beheer 
zijn „minder direct beheer, betere controle op de uitvoering en meer efficiëntie”. 

Wanneer uitvoeringstaken geëxternaliseerd worden en de Commissie met betrekking tot de 
uitvoering van een Gemeenschapsprogramma of –project bevoegdheden delegeert aan 
uitvoerende agentschappen, gelden voor deze agentschappen identieke internecontrolenormen 
als voor de Commissie. Hierdoor is de Commissie in staat volledig toezicht uit te oefenen. 

Regelgevende agentschappen daarentegen - dat wil zeggen niet-uitvoerende agentschappen 
van de Gemeenschap – zijn autonome organen. Ofschoon de meeste van die agentschappen 
op zijn minst gedeeltelijk gefinancierd worden uit de afdeling „Commissie” van de begroting, 
heeft de Commissie slechts beperkte controle over hun activiteiten. In sommige 
omstandigheden kan het optreden van regelgevende agentschappen tot verantwoordelijkheid 
van de Commissie leiden. In dit verband wordt in het overzicht van de stand van zaken van 
de interne controle de vraag gesteld welke mechanismen de Commissie in staat stellen 
toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van die agentschappen. Na het witboek over 
Europese governance heeft de Commissie al een initiatief gelanceerd om te pogen in overleg 
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met het Europees Parlement en de Raad het kader vast te stellen voor de oprichting en de 
werking van en het toezicht op de Europese regelgevende agenschappen. Bedoeling van dit 
ontwerpkader is met name de respectieve verantwoordelijkheden van de regelgevende 
agentschappen en de verschillende instellingen vast te leggen. Voorts moeten de 
noodzakelijke toezichtsregelingen worden verduidelijkt zodat de Commissie zo nodig in staat 
is haar politieke en begrotingsverantwoordelijkheid ten volle te nemen. 

Conclusies 

Volledige verantwoordelijkheid van de Commissie voor de uitvoerende agentschappen: wat 
de werking van de uitvoerende agentschappen betreft, zal de Commissie zoals gepland 
ten volle haar verantwoordelijkheid voor het toezicht nemen. In de volgende synthese zal 
voor het eerst verslag worden uitgebracht over de werking van nieuw opgerichte 
uitvoerende agentschappen. 

De respectieve verantwoordelijkheden van de Commissie en de regelgevende agentschappen 
verduidelijken: de interinstitutionele onderhandelingen moeten in 2005 worden 
voortgezet op basis van het door de Commissie opgesteld ontwerp van interinstitutionele 
overeenkomst betreffende een kader voor de regelgevende agentschappen. De 
respectieve taken en verantwoordelijkheden van de diensten van de Commissie en de 
regelgevende agentschappen zal tegelijkertijd worden verduidelijkt. 

3.2. Financieel beheer en rapportage 

Het financieel beheer is grondig herzien door de inwerkingtreding van het herschikte 
financieel reglement in 2003, de invoering van de activiteitsgestuurde begroting in 2004 en de 
overgang op een boekhouding op transactiebasis met ingang van januari 2005. 

De Commissie stelt momenteel de andere instellingen een routekaart naar een geïntegreerd 
controlekader voor. Dat kader zal de Commissie en de belanghebbenden grotere garanties 
bieden over de wettigheid en regelmatigheid van de aanwending van EU-middelen, onder 
meer onder gedeeld beheer met de lidstaten. Met name door meer coherentie op het niveau 
van de „families” van diensten, zullen controles achteraf gerichter en sterker geharmoniseerd 
zijn. 

De Rekenkamer heeft voor de tiende keer een jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring 
afgegeven die over het algemeen positief was over de betrouwbaarheid van de boekhouding, 
de vastleggingen en de eigen middelen, met dit voorbehoud dat de Rekenkamer niet voor alle 
uitgaven garantie kan geven, maar enkel voor de administratieve uitgaven. 

De Commissie is van oordeel dat zij ernaar moet streven voorwaarden te scheppen die de 
Rekenkamer in staat stellen een betrouwbaarheidsverklaring af te geven waarin slechts kleine 
punten van kritiek worden geformuleerd. Dit veronderstelt niet alleen hernieuwde 
inspanningen van de Commissie op een aantal gebieden, maar ook actieve deelname van de 
lidstaten aan het initiatief, omdat ofschoon de Commissie op grond van het Verdrag als enige 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de begroting, 80 % van de begroting door de 
lidstaten wordt uitgevoerd onder gedeeld beheer. 

Op het gebied van boekhouding en financiële rapportage is in 2004 grote vooruitgang geboekt 
bij de voorbereiding van de overgang op periodetoerekeningsboekhouding, zodat de algemene 
boekhouding op transactiebasis van de algemene begroting van de EU zoals gepland met 
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ingang van januari 2005 operationeel zou zijn. In 2004 heeft de Commissie de eerste 
begroting uitgevoerd die uitsluitend op de activiteitsgestuurde structuur was gebaseerd. Ook 
aan de daarmee gepaard gaande uitdaging de begrotingsverslagen aan te passen, heeft zij 
kunnen voldoen. 

2004 was het tweede jaar van uitvoering van het herschikte financieel reglement en uit de 
jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten blijkt dat de nieuwe regels tot de 
managementpraktijken zijn doorgedrongen. In de verslagen over 2004 konden de punten van 
voorbehoud die tengevolge van bepaalde „kinderziekten” in 2003 waren geformuleerd, 
worden opgeheven. 

In de conclusies van de syntheseactie in verband met „cofinanciering” werd aangedrongen op 
een eenvoudiger systeem door een ruimere toepassing van forfaitaire betalingen. De 
Commissie is bezig met een wijziging van de uitvoeringsvoorschriften van het financieel 
reglement en streeft daarbij vooral naar een vereenvoudiging voor contracten en subsidies van 
beperkte waarde en naar evenredige controles op basis van risicoanalyse. Tegelijkertijd is het 
voorstel voor de eerste driejaarlijkse herziening van het financieel reglement goedgekeurd, 
dat nu met de andere instellingen zal worden besproken. Bedoeling van deze herziening is de 
verschillende methoden voor de uitvoering van de begroting beter op elkaar af te stemmen, 
een rechtsgrondslag in te voeren om vaker gebruik te kunnen maken van forfaitaire subsidies 
en een betere afweging te maken tussen controle en risico’s en de daarmee gepaard gaande 
kosten. Samen met de herziening van het financieel reglement zullen ook de 
uitvoeringsvoorschriften verder worden herzien. 

3.2.1. Routekaart naar een geïntegreerd internecontrolekader 

Het advies van de Rekenkamer over het model „single audit” en de resolutie betreffende de 
kwijting van het Parlement van 2003 vormen het uitgangspunt van een communautair 
internecontrolekader. Dit geïntegreerd internecontrolekader is nodig voor de vorming van een 
logische keten, waarin controles die in een vroege fase zijn uitgevoerd in een latere fase 
efficiënter worden aangewend om zekerheid te verkrijgen over de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Controles moeten evenredig zijn zodat 
een juist evenwicht wordt gevonden tussen de kosten en de baten (zowel financieel als 
politiek). 

Op basis van de door dit geïntegreerd internecontrolekader geboden zekerheid en de reeds 
bereikte verwezenlijkingen van de hervorming, streeft de Commissie ernaar dat de 
Rekenkamer jaarlijks een betrouwbaarheidsverklaring afgeeft waarin slechts zeer gerichte en 
beperkte opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van betalingen worden 
geformuleerd. In de mededeling die tegelijkertijd met deze synthese is goedgekeurd, zijn de 
belangrijkste politieke beginselen voor een dergelijk geïntegreerd internecontrolekader 
vastgelegd, samen met de respectieve verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, 
waaronder die op het niveau van de lidstaten, en de procedure die zou kunnen leiden tot de 
goedkeuring van een routekaart vóór het einde van het jaar. 

De invoering van een geïntegreerd internecontrolekader, dat onder meer ervoor zal zorgen dat 
de resultaten van audits op alle managementniveaus bruikbaar zijn, zal de efficiëntie en 
doelmatigheid versterken. Onderzocht moet worden in welke mate het beheer van de EG-
middelen kan worden vereenvoudigd, en welke controles moeten worden doorgevoerd die 
evenredig zijn met de risico's. 
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Voorafgaand aan de goedkeuring van de routekaart tot een geïntegreerd internecontrolekader 
zijn al grote stappen gezet, waaronder nieuwe bepalingen in de wetgevingsvoorstellen voor 
het financieel beheer van de landbouwfondsen en de Structuurfondsen volgens de volgende 
financiële vooruitzichten. Een andere verbetering is de harmonisatie van de mogelijke punten 
van voorbehoud. Tijdens de bovengenoemde „peer review” is een overdenking gestart van de 
wijze waarop een „aanvaardbare foutenmarge” kan worden vastgesteld. Uit het overzicht van 
de stand van zaken van de interne controle is al gebleken dat er voor de vaststelling van 
gemeenschappelijke drempels per „familie” van diensten controlemethodieken moeten 
worden opgesteld en geharmoniseerd. 

Conclusies 

Invoeren van een geïntegreerd internecontrolekader: de Commissie zal de betrokken EU-
instellingen verzoeken een gemeenschappelijke aanpak voor dit kader te ontwikkelen. 
Op het niveau van de Commissie betekent dit kader dat er op basis van de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van de diensten grotere redelijke zekerheid bestaat, en op het 
niveau van de lidstaten dat er grotere zekerheid wordt geboden ten aanzien van het 
onder gedeeld beheer uitvoeren van de Gemeenschapsbegroting. Die zekerheid moet 
duidelijker gebaseerd zijn op goed functionerende procedures voor interne controle en 
mechanismen voor evaluatie en rapportage. De resultaten van audits moeten op alle 
niveaus bruikbaar zijn. 

3.2.2. Controles vooraf en achteraf 

Controles vooraf en achteraf zijn belangrijke elementen van het internecontrolekader van de 
Commissie. Uit de jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten blijkt dat er sprake is 
van een voortdurende, algemene verbetering. In sommige gevallen zijn er echter onvoldoende 
controles achteraf, wat tot de formulering van enkele punten van voorbehoud heeft geleid. Uit 
het overzicht van de stand van zaken van de interne controle blijkt dat de diensten zich 
moeten voorbereiden op de verbetering van de verslaglegging over hun controlestrategie en 
de uitvoering daarvan, zodat de betrouwbaarheidsverklaring op meer feitenmateriaal kan 
worden gebaseerd. Ook de interne controleur heeft gewezen op de behoefte aan meer 
harmonisatie en afstemming van de controles achteraf naargelang van de verschillende 
begrotingsterreinen. Hij stelt voor dat de jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten en de 
synthese daarvan een vollediger beeld geven van de resultaten van deze controles. 

In de tweede helft van 2004 is een netwerk van controles achteraf opgericht, met de bedoeling 
richtsnoeren op te stellen, het delen van goede praktijken tussen diensten mogelijk te maken 
en voor een gemeenschappelijk taalgebruik en begrip ten aanzien van controles achteraf te 
zorgen. 

Op dit gebied zal vooruitgang worden geboekt door de routekaart naar een geïntegreerd 
internecontrolekader dat het mogelijk moet maken een betere afweging te maken tussen de 
kosten van controles en de baten die daarvan mogen worden verwacht, zoals gesuggereerd 
door de interne controleur. Daarenboven beveelt de interne controleur aan een duidelijker 
strategie goed te keuren voor de afsluitingsaudits op het einde van een 
programmeringsperiode voor gedeeld en gedecentraliseerd beheer en preciezere richtsnoeren 
te formuleren voor de controles achteraf die worden uitgevoerd door nationale agentschappen 
die onder indirect gecentraliseerd beheer staan. 
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De proefprojecten waarin sommige diensten een beroep doen op onafhankelijke 
auditcertificaten voor kosten die door begunstigden worden gevorderd, moeten worden 
voortgezet, zodat spoedig conclusies voorhanden zijn over het effect van controles achteraf. 
Tegelijkertijd moet een groter beroep op forfaitaire betalingen voor sommige subsidies de 
aard van de controles achteraf veranderen en gerichtere, kwalitatief hoogwaardiger en 
ontmoedigende controles mogelijk te maken. 

Conclusies 

Meer gecoördineerde en efficiëntere controles vooraf en achteraf: er moet voortdurend 
worden gewerkt aan de harmonisatie van de methodiek en de definitie van 
gemeenschappelijke auditstrategieën, op zijn minst per „familie” van diensten die op 
hetzelfde begrotingsterrein werkzaam zijn. In het kader van de routekaart naar een 
geïntegreerd interncontrolekader moeten diensten die op hetzelfde begrotingsterrein 
werkzaam zijn, onderzoeken op welke manier de middelen het beste per „familie” 
kunnen worden gedeeld, hetzij door nauwere coördinatie (gezamenlijke audits, delen 
van resultaten), hetzij door synergieën (wanneer de leidende dienst audits uitvoert ten 
behoeve van kleinere diensten). Hierdoor worden harmonisatie en gerichtere en 
efficiëntere controles achteraf mogelijk. 

3.2.3. Boekhouding en financiële rapportage 

De interne controleur en de kwijtingverlenende autoriteit bevelen aan dat de 
rekenplichtige de rekeningen van de Commissie ondertekent en wordt opgewaardeerd tot 
„chief financial officer” die een centraal tegenwicht moeten vormen tegen de diensten van de 
Commissie. 

Op basis van de belangrijkste beginselen van de administratieve hervorming, die voorzien in 
decentralisatie van management en controletaken en grotere verantwoordelijkheid op het 
niveau van de diensten, blijven de diensten van de Commissie ten volle verantwoordelijk voor 
de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De 
betrouwbaarheidsverklaring die door de directeuren-generaal bij hun jaarlijkse 
activiteitenverslagen wordt gevoegd, bevestigt dat de rekeningen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn juist en volledig zijn. 

De rekenplichtige moet de rekeningen ondertekenen. Daarmee bevestigt hij dat hij de 
controles heeft verricht die hij noodzakelijk achtte en dat het voldoende vast is komen te staan 
dat de rekeningen zijn voorbereid in overeenstemming met de boekhoudnormen, -methoden 
en -systemen die onder zijn verantwoordelijkheid zijn opgesteld. Voorts brengt hij de 
correcties aan die nodig zijn voor een regelmatige, getrouwe en juiste weergave van de 
rekeningen overeenkomstig artikel 136 van het financieel reglement. De rekeningplichtige 
moet op passende wijze worden geïnformeerd door de directoraten-generaal zodat hij zijn 
verantwoordelijkheid kan nemen, en moet in staat worden gesteld informatie te controleren 
indien hij dit nodig acht. In overeenstemming met de bestaande verantwoordelijkheid van de 
directeuren-generaal voor de onderliggende verrichtingen en de betrouwbaarheid van de 
informatie die aan de rekenplichtige wordt verstrekt, bevestigt de bij het jaarlijkse 
activiteitenverslag gevoegde betrouwbaarheidsverklaring dat de rekeningen waarvoor 
verantwoordelijkheid wordt genomen, juist en volledig zijn. 
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Conclusie 

Voorstellen tot herziening van het financieel reglement in die zin zijn door de Commissie 
goedgekeurd op 3 mei 2005. 

3.2.4. Methoden voor de uitvoering van de begroting 

Voor de centraal beheerde middelen heeft de interne controleur verzocht om strengere 
regels voor de toekenning van subsidies. Deze kwestie heeft in het jaarlijks 
activiteitenverslag van een dienst aanleiding gegeven tot het formuleren van een voorbehoud 
ten aanzien van een niet-gouvernementele organisatie. Uit het overzicht van de stand van 
zaken van de interne controle is gebleken dat er behoefte bestaat aan passende 
toezichtsregelingen om de zwakheden bij de toekenning van contracten en subsidies te 
ontdekken en onmiddellijk te corrigeren (selectieprocedure, auditspoor, dubbele financiering, 
overbetalingen). Dit is ook bevestigd in de punten van voorbehoud die in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van sommige diensten zijn geformuleerd. 

Wat gedeeld beheer en beheer van middelen door nationale agentschappen betreft, heeft de 
interne controleur gewezen op de behoefte aan het verkrijgen van 
betrouwbaarheidsverklaringen van de beheersautoriteiten van de lidstaten. Daarnaast moeten 
de diensten van de Commissie de nationale controlesystemen valideren alvorens tot 
betalingen te kunnen overgaan. De Commissie heeft soortgelijke voorstellen gedaan voor de 
landbouwuitgaven, waarover in de Raad politieke overeenstemming is bereikt. De interne 
controleur heeft ook het belang onderstreept van een grotere informatiedoorstroming van de 
nationale agentschappen naar de Commissie. 

In de gevallen waarin de lidstaten de uitvoering van de begroting beheren en controleren 
onder gedeeld beheer, heeft de actie die is ondernomen naar aanleiding van de vorige 
synthese het mogelijk gemaakt de bestaande controleketen voor landbouw- en 
Structuurfondsen te verduidelijken en de overblijvende problemen en hun mogelijke 
oplossingen te identificeren. De Rekenkamer heeft op haar beurt onderstreept dat de 
Commissie de verantwoordelijkheid heeft erop toe te zien dat er in de lidstaten passende 
controlesystemen worden ingevoerd en toegepast, en dat zij moet zorgen voor de wettigheid 
en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Zij heeft tevens onderstreept dat het 
noodzakelijk is een aanvaardbaar niveau van vertrouwen te bereiken en de drempel van het 
relatief belang te bepalen. 

Conclusies 

De routekaart naar een geïntegreerd internecontrolekader zal de informatiestroom 
transparanter maken en moet het mogelijk maken grotere zekerheid te verkrijgen uit de 
interne procedures van de Commissie, en van derden die voor de Commissie 
begrotingstaken uitvoeren. 

De diensten moeten gebruik maken van de vereenvoudigingsmaatregelen die zullen 
worden ingevoerd door de gewijzigde uitvoeringsvoorschriften van het financieel 
reglement, namelijk het gebruik van forfaitaire subsidies als alternatief voor 
financiering in de vorm van de vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten, waar 
van toepassing. 



 

NL 18   NL 

3.3. Personeel 

Het nieuwe statuut na de hervorming is in werking getreden en voorziet onder meer in een 
lineaire carrièrestructuur en modernisering van de werkomstandigheden, in nieuwe 
disciplinaire maatregelen en in een regeling voor klokkenluiders. 

De vereenvoudiging van sommige instrumenten, zoals de beoordeling van het personeel, moet 
zorgen voor een efficiënt en doelmatig personeelsbeleid. 

Het nieuwe personeelsstatuut is op 1 mei 2004 in werking getreden, samen met verschillende 
uitvoeringsvoorschriften die door de Commissie zijn goedgekeurd. Andere maatregelen die 
voorts de efficiëntie moeten verbeteren omvatten richtsnoeren voor reaffectatie en regels voor 
de evaluatie van het hoger kader. 

Voorts is nadruk gelegd op de verbetering van de werkomstandigheden van het personeel van 
de Commissie. Gelet op de behoeften van het personeel en de beschikbare middelen zijn 
oplossingen voorgesteld in de vorm van beleidsmaatregelen die het mogelijk moeten maken 
gezins- en beroepsleven met elkaar te verzoenen: deeltijdwerk, flexibele werkregelingen, 
thuiswerk en ouderschapsverlof. 

3.3.1. Gebrek aan gespecialiseerd personeel 

In de jaarlijkse activiteitenverslagen van sommige diensten is vermeld dat hun 
werkzaamheden in sommige gevallen in het gedrang komen tengevolge van 
personeelstekorten. In een specifiek geval was het tekort het resultaat van een 
kortetermijnbehoefte die was ontstaan in verband met IT-problemen bij de uitvoering van het 
nieuwe statuut. In sommige verslagen is ook gewezen op meer specifieke problemen in 
verband met de beschikbaarheid van geschikt personeel, zowel kwantitatief als kwalitatief 
gesproken, die het gevolg zijn van de moeilijkheid kandidaten met een specifiek profiel 
(financieel of audit, wetenschappelijk, taalkundig, IT) aan te trekken, en met name uit de tien 
nieuwe lidstaten. 

In het overzicht van de stand van zaken van de interne controle wordt melding gemaakt 
van een gebrek aan bekwame specialisten op financieel en andere gebieden: dit leidt tot 
problemen voor de mobiliteit, met name in kleine diensten, delegaties en bureaus. 

Conclusies 

Het actieplan dat in juli 2004 is gepresenteerd om de aanwerving van deskundigen en de 
ontwikkeling van opleidingen voor het reeds aanwezige personeel aan te moedigen, zal 
worden voortgezet. De Commissie zal bijdragen aan het werkprogramma van het 
interinstitutionele Europees Bureau voor personeelsselectie om ervoor te zorgen dat aan 
de hand van vergelijkende onderzoeken voldoende kandidaten worden gevonden om in 
de vacatures te voorzien. De inspanningen voor aanwerving moeten worden voortgezet, 
vooral in sommige diensten, en er moet actie worden ondernomen wanneer tekorten 
worden vastgesteld. De Commissie zal de situatie van nabij blijven volgen en zal 
maatregelen voorstellen om de aanwervingsprocedures te verbeteren. 

Voorts zullen de middelen worden afgestemd op het beleid, niet alleen kwantitatief maar 
ook kwalitatief gesproken, om ervoor te zorgen dat het personeel dat op bepaalde 
beleidsterreinen werkzaam is over de nodige vaardigheden en kwalificaties beschikt 
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voor de uitvoering van hun taken. Met deze doelstelling voor ogen zullen de 
aanwervingsprocedures verder worden verbeterd en zal worden voorzien in 
gespecialiseerde opleiding door voort te bouwen op reeds genomen maatregelen. 

3.3.2. Aanwerving van ambtenaren uit de nieuwe lidstaten en opleiding 

In veel jaarlijkse activiteitenverslagen van de diensten is onderstreept dat het 
verwezenlijken van de doelstellingen voor de aanwerving van ambtenaren uit de nieuwe 
lidstaten is uitgesteld, in hoofdzaak tengevolge van de late beschikbaarheid van reservelijsten. 
Opleiding is een belangrijke rol blijven spelen in het personeelsbeleid van de DG’s. De 
meeste directoraten-generaal maken melding van een strategisch kader voor opleiding en een 
groter gemiddeld aantal opleidingsdagen per ambtenaar. 

3.3.3. Verfijning van hervormingsinstrumenten 

In 2004 is het grootste deel van de wettelijke instrumenten voor de hervorming van het 
personeelsbeleid van kracht geworden. In de komende jaren zal nadruk moeten worden gelegd 
op de consolidatie van dit proces, op meer eigen verantwoordelijkheid, en op verfijning door 
de bepalingen te vereenvoudigen waar mogelijk.  

Conclusies 

De vereenvoudiging van procedures is een belangrijke doelstelling om de efficiëntie en 
de voldoening van de klanten te vergroten. Er zullen met name nieuwe maatregelen 
worden gepresenteerd om het systeem voor de beoordeling van het personeel te 
vereenvoudigen en te verbeteren. 

3.3.4. Mobiliteit 

De meeste diensten vermelden dat zij de problemen in verband met mobiliteit moeiteloos 
hebben opgelost in het kader van hun mobiliteitsplannen, ook al is in het overzicht van de 
stand van zaken van de interne controle gewezen op enkele problemen in verband met de 
verplichte mobiliteit van personen op gevoelige posten. 

In 2004 was 15 % van het personeel van de Commissie betrokken bij mobiliteit tussen 
directoraten-generaal en diensten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen). Dit cijfer omvat 
zowel de personeelsleden die vrijwillig besluiten van functie te veranderen (vrijwillige 
mobiliteit) als de personeelsleden die verplicht zijn van baan te veranderen (verplichte 
mobiliteit) als gevolg van de mobiliteit na de uitbreiding of omdat zij al langer dan vijf jaar 
een gevoelige post bekleden. 

Blijkens de resultaten van een intern onderzoek hebben de richtsnoeren inzake mobiliteit 
geleid tot een aanzienlijke verbetering in de wijze waarop mobiliteit in de Commissie wordt 
beheerd. Goede praktijken worden verspreid en zorgen voor de invoering van een systeem 
van carrièrebeheer waarmee de Commissie kan garanderen dat „de juiste persoon de juiste 
baan heeft op het juiste tijdstip” en haar middelen zo efficiënt en doelmatig mogelijk worden 
aangewend. Deze evolutie wordt ondersteund door de ontwikkeling van instrumenten zoals e-
CV, dat een overzicht biedt van de vaardigheden en kwalificaties van alle personeelsleden van 
de Commissie. Terwijl de ervaring met mobiliteit over het algemeen positief was, konden 
negatieve effecten worden opgetekend voor de verplichte mobiliteit voor gevoelige posten, 
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zoals het verlies van deskundigheid en intuïtieve kennis. De directeuren personeelszaken 
staan niet afwijzend tegenover een evaluatie van het effect van dit beleid. 

4. CONCLUSIES 

In de synthese 2004 kon de nieuwe Commissie voor het eerst de balans opmaken van het 
beheer van haar diensten en de belangrijkste kwesties aanpakken die in de jaarlijkse verslagen 
2004 van de diensten aan de orde zijn gesteld door de interne en externe auditeurs en door de 
kwijtingverlenende autoriteit. 

Deze synthese vormt een referentiekader dat moet zorgen voor coherentie en dat uitleg moet 
geven over de redenen achter voorgestelde initiatieven, en dat onder meer bijdraagt tot het 
verwezenlijken van de middellangetermijndoelstelling een betrouwbaarheidsverklaring van de 
Rekenkamer te verkrijgen waarin deze slechts marginale punten van voorbehoud formuleert. 
De synthese zet initiatieven in gang en in de synthese van de daaropvolgende jaren wordt de 
balans opgemaakt van de stand van zaken van deze initiatieven. Het gaat hierbij niet om het 
lanceren van een nieuwe hervorming. Het ingevoerde systeem moet daarentegen op 
kruissnelheid komen en zijn potentieel realiseren, dat op de volgende beginselen is gebaseerd: 

• Versterken van de verantwoordingsplicht van de Commissie: een syntheseverslag dat is 
gebaseerd op de betrouwbaarheidsverklaringen van de directeuren-generaal en de 
diensthoofden en rekeningen op transactiebasis die door de rekenplichtige zijn 
ondertekend. 

• Versterken van efficiënt beheer van de prestaties: efficiëntie en eigen 
verantwoordelijkheid voor de toezichtsystemen en –controles, vooruitkijken en degelijk 
dagelijks beheer waarin risicomanagement is verankerd. 

• Versterken van de verantwoordelijkheid en toezichtscapaciteit van de Commissie: 
door een geïntegreerd internecontrolekader, een meer coherente aanpak van risico's per 
„familie” van diensten en een beter evenwicht tussen beleidsresultaten en interne controle 
en financieel beheer, zowel op het niveau van de jaarlijkse activiteitenverslagen als van de 
synthese. 
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Bijlage 1 

Synthesis: multiannual objectives 

This annex summarises the Commission’s objectives addressing the major cross-cutting 
issues identified in the 2004 synthesis. To meet these objectives, a series of initiatives will be 
launched, some of which are already identified in this synthesis. The table below will be 
adapted annually on the occasion of the synthesis reports to include the progress achieved and 
additional initiatives as appropriate. 

Governance issues 

Objective Initiative(s) to meet the objective 
Responsible service(s) 

and timetable 

1. Achieving effective functioning 
of internal control system and 
ownership of internal control 
concepts and processes at all 
level in each DG and service. 

 To ensure the effectiveness of internal 
control, with the assistance of central 
services, the internal control coordinator 
in each service should carry out a regular 
review of the effectiveness of internal 
control issues, based on available 
information on results of controls, 
exceptions made and relevant 
scoreboards, in order to enhance related 
procedures or modify control systems. 
This review should be conducted, at 
least, in the context of the twice-yearly 
information to Commissioners and of the 
annual activity report. 

 
All services. , continuous 
action with the support 
and guidance of DG 
BUDG and the ICC 
network. 

2. Promoting Commission’s 
accountability through a 
synthesis report solidly based 
on assurances from managers in 
the annual activity reports.  

 The Commission will continue fully to 
exert its accountability, by using the 
synthesis to bring transparency to the 
critical crosscutting issues emerging 
from services’ assurances. The latter will 
give a full account on whether the 
assurance is consistent with the 
reservations identified. 

 
All services, according to 
the guidelines on annual 
activity reports. 

3. Establishing effective and 
comprehensive risk 
management making it possible 
to identify and deal with all 
major risks at service and 
Commission level and to lay 
down appropriate action to keep 
them under control, including 
disclosing resources needed to 
bring major risks to an 
acceptable level. 

 The Commission-wide methodology 
which will be set up by the autumn of 
2005 will introduce risk assessment into 
the decision-making process on priorities 
and resource allocation. This will be 
given firmer shape in the management 
plans and annual activity reports of 
services. 

 In the medium a term perspective, the 
methodology should also address how to 
deal with risk management within 
‘families’ of similar activities in 
services. 

 
DG BUDG, SG and IAS 
for methodology by the 
autumn of 2005, all 
services for application, 
starting from 2006 annual 
management plans. 
 
 
By 2007 the Commission 
should have gained 
sufficient experience to 
submit concrete proposals 
in this context. 

4. Clarifying the respective roles 
and responsibilities of 
Commission services and 

 Interinstitutional negotiations should be 
pursued in 2005 based on the 
Commission’s draft interinstitutional 

 
SG, BUDG and services 
concerned, starting in 
2005. 
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regulatory agencies. agreement on a framework for regulatory 
agencies. The respective roles and 
responsibilities of the Commission 
services and the regulatory agencies will 
be clarified in parallel. 

 

Activity-based management 

Objective Initiative(s) to meet the objective 
Responsible service(s) 

and timetable 

5. Making objectives and 
indicators a policy and 
management tool allowing, on 
the one hand, the Commission 
to monitor its performance and, 
on the other, stakeholders to 
assess the outcome of the 
Commission’s work and its 
benefit for citizens. 

 The Commission will analyse the 
existing objectives and indicators in the 
context of a peer review by ‘families’ 
and with the support from the central 
services, to review how objectives and 
indicators can become more operational 
tools for management within the 
Commission. 

 

 
SG, BUDG and services 
concerned, continuous 
task, starting from the 
2006 annual management 
plans and the 2005 annual 
activity reports. 

6. Reinforcing annual activity 
reports to ensure better 
accountability. 

 Commission departments should give, 
where needed, a fuller explanation of 
their environment and the risks faced, 
including risks that remain even after 
mitigating measures have been taken. 
The impact of their environment and 
risks on management and controls 
should be made more explicit and in 
most cases fuller explanations should be 
given on the overall impact of 
reservations on the reasonable assurance. 

 A reflection on the possible 
simplifications to strike a better balance 
between policy results and internal 
control and financial management issues 
at the level of both annual activity 
reports and synthesis will be held in the 
second half of 2005. 

 Guidance to the services will be 
reinforced and will integrate all 
instructions referenced in several 
Commission decisions in one global set. 

 With the assistance of central services, a 
common methodology to determine the 
materiality threshold of weaknesses, 
including systemic ones, will be 
prepared for the 2005 annual activity 
reports and in order to assess more 
coherently their impact on the reasonable 
assurance for ‘families’ of shared 
management, research and internal 
policies. 

 
All services in the 2005 
annual reporting exercise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SG, DG BUDG and all 
services before end 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
Services concerned, SG 
and DG BUDG by 
November 2005. 
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Financial management and reporting 

Objective Initiative(s) to meet the objective 
Responsible service(s) 

and timetable 

7. Enhancing accountability by 
establishing a comprehensive 
integrated internal control 
framework in line with the 
requirements set out in the 
ECA’s opinions on ‘single 
audit’. 

 A Roadmap setting out the action which 
has to be taken by the Commission and 
by the Member States’ administrations to 
bridge the gap identified between the 
current control framework and the 
defined features of the integrated internal 
control framework will be adopted by 
the Commission and submitted to the 
other institutions concerned for approval. 

 
DG BUDG and other 
services concerned by the 
end of 2005. 

8. Improving efficiency and 
strengthening accountability by 
further harmonisation and better 
focusing of ex post controls. 

 Further attempts have to be made to 
achieve closer harmonisation of 
methodology and definition of common 
ex-post control strategies, at least at the 
level of ‘families’ of services operating 
in the same budget area. Specific 
proposals and possible action in this 
respect will be progressively explored 
and the next synthesis report will clearly 
identify the progress made and 
remaining weaknesses to be addressed.  

 
All services with the 
assistance of DG BUDG, 
continuous action. 

9. Increasing responsibility and 
accountability at the level of the 
Commission as a whole by the 
signing-off of the accounts by 
the Accounting Officer. 

 Under the proposed amendments to the 
Financial Regulation submitted to the 
legislator, the Accounting Officer will 
sign off the accounts. 

 
Accounting Officer by the 
entry into force of the 
amendments to the 
Financial Regulation. 

10. Making financial management 
more efficient by applying 
simplification measures. 

 Services are called upon to make use of 
the simplification measures to be 
introduced by the amended rules 
implementing the Financial Regulation, 
in particular concerning small value 
contracts and grants and proportionate 
controls based on the analysis of risks. In 
the coming years, any further 
simplification introduced by the revised 
financial regulation will have to follow 
this process. 

 
All services concerned as 
from the entry into force 
of the amendments to the 
rules implementing the 
Financial Regulation. 

 

Human resources 

Objective Initiative(s) to meet the objective 
Responsible service(s) 

and timetable 

11. Simplifying procedures to 
increase both efficiency and 

 Specific measures will be presented to 
simplify and improve the Commission’s 
staff appraisal system (Career 

 
DG ADMIN by the end of 
2005. 
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customer satisfaction. Development Re view). 

12. Aligning resources and needs 
better to make sure that staff 
have the skills and 
qualifications necessary to 
perform their duties, in 
particular in areas such as 
financial management, audit, 
science, linguistics and IT. 

 Following the conclusions of the 
evaluation on the Strategic Alignment of 
Human Resources, an action plan will be 
devised by the end of 2005. 

 Provision of specialised training and 
measures to improve the recruitment 
procedures and, in particular in areas 
where a shortage of skilled staff is 
identified. 

 An analysis of human resource devoted 
to internal control will be progressively 
carried out as requested by the Court of 
Auditors 

 
DG ADMIN, by the end 
of 2005. 
 
 
 
 
DG ADMIN, EPSO., 
ongoing tasks. 
 
 
 
 
All services, based on 
guidelines to be drawn up 
by DG ADMIN, SG and 
DG BUDG by the end of 
2005. 
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Bijlage 2 

State of play on the action under the 2003 Synthesis 

This annex reports on the action based on the previous syntheses or on other documents such 
as the reform White Paper and summarised by the 2003 synthesis. Action still in progress will 
be carried over in the multi-annual objectives of the 2004 synthesis and reported on in 
subsequent syntheses. 

INTERNAL CONTROL FRAMEWORK ISSUES 

Source Action Status 

2002 
Synthesis 
(§ 5.4.5.) 

Internal control standards: enhance 
ownership by DGs and services. 

On-going. The Central financial service has been offering 
support with methodologies and training since autumn 2004. 
DGs should continue reinforcing and fine-tuning their control 
systems in order to ensure that they work effectively. Training 
and support provided to DGs on internal control should 
continue. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 3.3.2.) 

Communication of the revised 
management and control framework.  

On-going. In 2004 DGs and services made efforts to 
communicate internally the revised management and control 
framework under the coordination of the Resource 
Directors/Internal Control Coordinators Network and with the 
support of DG BUDG. These efforts should be continued with 
a fuller focus on enhancing effective internal control systems. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.4.1.) 

Internal Controls in Delegations. Action almost completed. An inter-service group was set up 
in 2003 to facilitate implementation of the internal controls. 
Baseline requirements were adapted to Delegations in 2004, 
combined with a number of trainings course for Heads of 
Delegation. The assessment exercises conducted by the Heads 
of Delegation took place in July and December 2004. The 
results show that implementation of the internal control 
standards is well on track. compliance with the baseline 
requirements was verified through on-the-spot control 
missions in 2004. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.4.3.) 

PRESS A (situation of Relays and 
Networks and Representations). 

Action almost completed. Relays and networks: measures 
were adopted by Communication COM(2004)196, so that the 
new scheme could be fully operational with effect from 1 
January 2005. Representations: A self-assessment was 
conducted in October/November 2004 resulting in corrective 
measures. Instructions have been given and implementation 
will be monitored. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.4.3.) 

PRESS B (integrating the 
Representations in the Member States 
into the rotation schemes of the 

Action completed. The memorandum of understanding signed 
between DG PRESS and DG RELEX and the solutions 
proposed by the working group set up by the 2002 Synthesis 
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Directorate-General for External 
Relations). 

have been implemented and followed up. 

2001 
Synthesis 
(Action 2) 

Evaluation of the devolution exercise. Action completed. The final report on the evaluation of the 
devolution exercise (SEC (2004) 561) was published in May 
2004. A study made by an external consultant in October 2004 
identified options for further devolution of administrative 
matters and the implications for RELEX K in that framework. 
RELEX K is currently analysing the options in order to 
propose an action plan. These administrative aspects of the 
action will be included in the objectives set in Annex 1. 

2001 
Synthesis 
(Action 2) 

Re-examination of the scope for 
synergies between the services involved 
in External Relations. 

Action completed. The new Commission has examined the 
scope for synergies between the services involved in External 
Relations and decided on certain transfers of responsibilities 
between the services. 

ACTIVITY-BASED MANAGEMENT/STRATEGIC PLANNING AND PROGRAMMING 

Source Action Following steps 

2002 
Synthesis 
(§ 3.3.2.) 

Management risk assessment. On-going. Alongside the regular risk management at service 
level performed under internal control standard No 11, several 
activities carried out as a daily practice contribute to acquiring 
awareness of the risks and to responding appropriately. 
Following evaluation of the pilot exercises carried out in 2004, 
the Commission is developing a common methodological 
framework for Commission-wide risk management. An 
interservice group was set up early in 2005 to that end. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.4.6.) 

Follow-up by services. Action completed. This has now become a routine action 
generally performed well by services and monitored by central 
services, and which will not deserve being specifically flagged 
in the syntheses in the future. 

HUMAN RESOURCES 

Source Action Following steps 

2002 
Synthesis 
(§ 5.3.1.) 

Human resources B. (review of the 
situation of scarce skills by DG for 
Personnel and Administration). 

Action almost completed. The measures proposed in the 
Communication for DG ADMIN have largely been 
undertaken. In particular, DG ADMIN, in close collaboration 
with DG BUDG has made available a wide range of training 
courses in the area of financial management, audit and control 
resulting in a commensurate increase in the number of training 
days to 10 550 (53% increase compared to 2003).  

Also, a competition for candidates from new Member States 
was launched at the end of 2004 in the field of finance and 
budget. Additional competitions are planned by EPSO in 2005. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

Court of 
Auditors, 
2002 AR, 
(§ 1.73) 

Estimate of human resources devoted to 
internal control. 

Action to be continued. Estimate of human resources devoted 
to internal control, with a view to striking the right balance 
between the costs of control and the expected benefits, has 
been proven not obvious as many different aspects can be 
covered depending on the specific environment of DGs and 
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related management modes. A thorough analysis of the job 
descriptions in the job information system will be needed in 
this respect. 

Action included in the objectives set in Annex 1. 

FINANCIAL MANAGEMENT AND REPORTING 

2002 
Action  

Description Status 

2002 
Synthesis 
(§ 5.3.3.A) 

Shared management – Follow-up of
Action 12 in the 2002 Synthesis. 

Action completed. The final report of the interservice group 
was adopted early May 2005. It identifies the current 
procedures in the control chain as recommended by European 
Court of Auditors' opinion No 2/2004 and the areas for 
improvements as well as possible action. The necessary action 
in this context will be covered in the frame roadmap towards 
an integrated internal control framework. 

Follow-up included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.3.3.B) 

Audit in Shared management. Action ongoing. Action in being taken in the audit field, 
aiming in particular at developing the “contract of confidence” 
initiative between the Commission and the Member States, at 
setting up a network of audit units involved with shared 
management in the Commission and at increasing coordination 
on the Structural Funds and the Cohesion Fund. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.3.4.) 

Co-financing. Action completed. The outcome of this action is reflected in 
the ongoing amendment of the Financial Regulation and of its 
Implementing Rules. Services are called upon to take benefit, 
where appropriate, from these simplification measures as soon 
as the new rules enter into force. 

Follow-up included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.3.2. A) 

Recovery. Action completed. Performance indicators (i.e. ageing 
balances, quality of debtor, status of the files) have been 
defined by the Accountant and are generally presented in the e 
annual management plans of the services most concerned by 
this issue. As any other indicators, they will be object of 
follow-up and quality improvement where needed. 

Follow-up included in the objectives set in Annex 1. 

2002 
Synthesis 
(§ 5.3.7.) 

Accounting framework. Action completed. Major steps forward were taken in 2004, 
where the preparations for the transition to accrual accounting 
were completed to allow the general accounting to start to 
function on a full accrual basis from 1 January 2005. 

White 
Paper 
(Actions 11 
and 74) 

Development of a database of legal 
entities and of a database of contracts. 

Action completed. A database of legal entities and a database 
of contracts have now been developed. From 1 January 2005, 
no payment can be made unless the recipient legal entity has 
been registered and validated in the FEL database. From April 
2005, all contracts signed during the year must be registered in 
ABAC Contracts. 

GOVERNANCE ISSUES 
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2002 
Action  

Description Status 

2001 
Synthesis 
(Action 7) 

Interoperability. Action completed. communications on both interoperability 
(SEC(2004) 1265) and IT governance (SEC(2004)1267) were 
adopted by the Commission in 2004. The implementation 
phase has started and a number of activities are ongoing 
(corporate portal and data-warehouse, IT Enterprise 
Architecture…) and will be monitored and reported upon. 

White 
Paper 
(Action 9b) 

Electronic signatures. Action essentially completed. In the framework of the system 
of electronic administration and document-filing, in July 2004 
the Commission adopted a decision adding provisions on the 
use of electronic and numeric documents to its rules of 
procedure. This decisions lays down the use of electronic 
signatures within the Commission in cases where a signed 
original document is required, which will be applied generally 
as soon as the implementing rules are adopted, by the end of 
2005. 

2002 
Synthesis 
(§ 3.3.2. 
and 
§ 3.3.3.) 

Coordination of the Commission’s audit 
community and Audit Progress 
Committee: Audit overview. 

 

Action almost completed. Efforts have been made onto wider 
and more consistent use of the Audit Management Software, 
although it is not used by all Internal Audit Capabilities. The 
Audit Progress Committee reviewed its charter, specifying that 
it will review the IACs critical recommendations, through the 
bi-annual report prepared by the IAS on the basis of finalised 
audit reports sent by the IACs. The Internal Auditor of the 
Commission chairs Auditnet, the network of IACs. 

2002 
Synthesis 
(§ 3.3.3.) 

Audit methodology. Continuous action. Implementation of audit 
recommendations accepted has improved and remains an 
ongoing and continuous task for the Commission’s services. 
This process will be facilitated by the introduction of new 
functions in the Audit Management Software for the follow-
up. Guidelines on follow-up have been presented by the 
Internal Audit Service to the services’ Internal Audit 
Capabilities and to the Audit Progress Committee. 
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Bijlage 3 

Trends in services’ reservations 

This annex sums up the reservations expressed by Commission services. In services' 2004 annual activity reports, 32 reservations were expressed (after 
49 in 2002 and again in 2003). The reservations are more precise and coherent, better circumscribed and, in most cases, explicit explanations are given 
of their impact on the services' reasonable assurance on the use of resources and the legality and regularity of operations. 'Families' of services have 
started working towards a more consistent approach to assess the materiality of weaknesses detected for their budgetary area and to determine the 
potential financial impact of systemic weaknesses. 

The main deficiencies lying behind the reservations are generally recurring weaknesses, already pointed out in previous years and for which remedial 
action is in progress. The services provided overall conclusions on the combined impact of reservations on the declaration as a whole and, in the light 
of those reservations, reached a positive conclusion that the assurance provided in the declaration can be maintained. 

The table set out below gives an overview of the reservations issued by the services in 2002, 2003 and 2004 by 'families' of services. 

DG   2004 reservations  2003 reservations  2002 reservations 

AGRI 3 
1. EAGGF Guidance: MS control systems 
2. IACS in Greece; 
3. "Hilton" beef 

5 

1. EAGGF Guidance programmes; 
2. International Olive Oil Council; 
3. Import of Basmati rice;  
4. IACS in Greece; 
5. "Hilton" beef 

5 

1. EAGGF Guidance programmes; 
2. International Olive Oil Council; 
3. Import of Basmati rice; 
4. IACS in Greece; 
5. Export refunds 

REGIO 3 

1. Management and control systems for ERDF in 
one Member State; 
2. Management and control systems for the 
Cohesion Fund in one Member State - 2000/06; 
3. Management and control systems of ISPA in 
one candidate country 

5 

1. Management and control systems for ERDF in Greece - 
2000/06; 
2. Management and control systems of URBAN & INTERREG 
- 2000/06; 
3. Management and control systems for ERDF in Spain - 
2000/06; 
4. Management and control systems for the Cohesion Fund in 
Greece, Spain and Portugal - 2000/06; 
5. Management and control systems of ISPA 

4 

1. ERDF post-2000; 
2. Cohesion Fund post-2000; 
3. Community Initiatives 2000-2006; 
4. Cohesion Fund pre-2000 
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EMPL 1 
1. European Social Fund - Member states' 
management and control systems of some 
operational programmes 

1 1. European Social Fund - Member states' management and 
control systems  1 1. European Social Fund - Member states' management and 

control systems  

FISH 1 
1. FIFG: Insufficient implementation of 
management and control systems for two national 
programmes in one Member State 

1 1. FIFG expenditure. Analysis of the Management and Control 
systems not yet completed for all Member States 1 1. FIFG expenditure. Analysis of the Management and 

Control systems not yet completed for all Member States 

JRC 1 1. Cash flow - competitive activities 1 1. Cash flow, assets and liabilities from competitive activities 1 1. Sound financial management: income and cash 
management 

RTD 1 1. Frequency of errors in shared cost contracts 1 1. Frequency of errors in shared cost contracts 2 1. COST secretariat; 
2. Frequency of errors in shared cost contracts 

INFSO 2 1. Frequency of errors in shared cost contracts; 
2. Research staff working on operational tasks 2 1. Frequency of errors in shared cost contracts; 

2. Research staff working on operational tasks 2 1. Frequency of errors in shared cost contracts; 
2. Research staff working on operational tasks 

ENTR 2 

1. Frequency of errors in shared-cost contracts in 
the research area; 
2. Uncertainty regarding cost claims of the 
European Standardisation Organisations 

2 

1. Frequency of errors in shared-cost contracts in the research 
area; 
2. Financial management of conferences organised under the 
Innovation Programme 

1 1. Frequency of errors in shared-cost contracts in the 
research area 

TREN 4 

1. Frequency of errors in shared cost contracts; 
2. Contractual environment of DG TREN in 
Luxembourg; 
3. Nuclear safety; 
4. Inventory in nuclear sites 

6 

1. Frequency of errors in shared cost contracts; 
2. Burden of the past; 
3. Contractual environment of DG TREN in Luxembourg; 
4. Expertise for control of nuclear security; 
5. Nuclear safety; 
6. Verifications under Art. 35 of the Euratom Treaty 

5 

1. Frequency of errors in shared cost contracts; 
2. Burden of the past; 
3. EURATOM security control Office; 
4. Expertise for control of nuclear security; 
5. Nuclear safety 

EAC 0 0 3 
1. Burden of the past (observation in 2002 AAR); 
2. On the spot controls (observation in 2002 AAR); 
3. Implementation of Art. 35 of FR Implementing Rules 

0 0 

ENV 0 0 2 1. Potentially abnormal RAL2. Grants - Eligible costs 5 
1. Shortcomings in the development of financial circuits 
;2. Excessive potential abnormal RAL 
;3. Excessive payment delays 
;4. Declaration of eligible costs in relation to grants 
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;5. Verifications under Article. 35 of the Euratom Treaty 

SANCO 0 0 0 0 0 0 

JLS 2 

1. Weakness of the systems for management of 
the European Refugee Fund in the United 
Kingdom and Luxembourg; 
2. Implementation of ex-post on-the-spot controls 
still incomplete 

0 0 3 
1. Internal control standard 16: Separation of tasks 
2. Internal control standard 17: Supervision 
3. European Refugee Fund  

ESTAT 2 

1. Errors in the declaration of eligible costs in 
relation to grants; 
2. Insufficient number of ex-post controls carried 
out in 2004 

3 
1. Errors in the declaration of eligible costs in relation to grants;
2. Weakness in project management procedures; 
3. Insufficient number of ex-post controls carried out in 2003 

2 1. Project management; 
2. Ex-post control 

TAXUD 0 0 1 1. Monitoring of the application of preferential treatment 0 0 

MARKT 0 0 0 0 1 1. Late payment of expenses for experts 

COMP 0 0 0 0 0 0 

ECFIN 0 0 0 0 2 1. Macro-financial assistance to third countries; 
2. Internal financial management 

TRADE 0 0 0 0 0 0 

AIDCO 0 0 1 1. Partnership with an NGO association 0 0 

ELARG 1 
1. Gaps in Romania's and Bulgaria's capacity to 
manage and implement increasing amounts of 
aids 

3 
1. Inherent risk in decentralised systems; 
2. Gaps in systems and transaction audits; 
3. Uncertainties regarding claims of financial intermediaries 

3 
1. System audits in candidate countries; 
2. Closure audits; 
3. Uncertainties regarding claims of financial intermediaries 
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ECHO 1 
1. Non-compliance with the contractual 
procurement procedures by a humanitarian 
organisation for projects funded by ECHO 

0 0 0 0 

DEV 0 0 0 0 1 1. Financial operations and procedures 

RELEX 2 1. Internal control standards in Directorate K; 
2. Internal control standards in Delegations 2 1. Internal control standards in Directorate K; 

2. Internal control standards in Delegations 2 1. Internal control standards in Directorate K; 
2. Internal control standards in Delegations 

PRESS 2 1. Relays and networks - major centres; 
2. Functioning of Representations in EUR-15 3 

1. Relays and networks; 
2. Representations; 
3. Copyrights - press cuts 

2 1. Relays and networks; 
2. Representations 

ADMIN 0 0 0 0 1 1. Charlemagne 

DIGIT 0 0   -   - 

PMO 1 1. Council's sickness insurance office; 2 1. Council's sickness insurance office; 
2. Paul Finet Foundation  - 

OIB 0 0 1 1. Lack of long-term planning of buildings policy.   - 

OIL 0 0 0 0   - 

EPSO 0 0 0 0   - 

OPOCE 0 0 0 0 2 1. Secondary legislation project; 
2. Consolidation project 

BUDG 2 
1. Accrual accounting for the Community and the 
European Development Fund budgets; 
2. Subsystems of SINCOM 2: access control 

3 
1. Accrual accounting; 
2. Sincom subsystems; 
3. Accounting management of European Development Fund 

2 1. Accrual accounting;  
2. Sincom subsystems 

SG 0 0 0 0 0 0 
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GOPA 0 0 0 0. 0 0 

SJ 0 0 0 0 0 0 

SCIC 0 0 0 0 1 1. Freelance interpreters 

DGT 0 0 0 0 0 0 

IAS 1 1. Audit of Community agencies 1 1. Audit of Community agencies 0 0 

OLAF 0 0 0 0 0 0 

       

TOTAL 32  49  49  

 


