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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. staví se za doporučení Účetního dvora v té části jeho výroční zprávy o vnitřních 
politikách, která se týká potřeby snížit riziko chyb, zejména s ohledem na specifika 
charakteristická pro příjemce grantů v rámci programů EU v oblastech vzdělávání, 
kultury, mládeže a sdělovacích prostředků;

2. vítá odpovědi Komise, která se zavázala i nadále usilovat o zlepšení svých systémů 
vnitřní kontroly prováděním opatření uvedených ve sdělení o plánu integrovaného 
rámce vnitřní kontroly;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise vycházela z procesních obtíží a zádrhelů, s 
nimiž se setkávají příjemci grantů při řízení projektů; vyzývá příslušná oddělení 
Komise, aby nalezla řešení a předložila je v podobě poučení pro příjemce, se kterým 
budou seznámeni a které bude rovněž využito ke zlepšení vstupů pro vnitřní postupy;

4. připomíná, že bude přikládat velkou důležitost průběžným hodnotícím zprávám a 
následným hodnotícím zprávám o budoucích programech v oblasti celoživotního 
vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, mládeže a evropského občanství, a 
vyzývá k většímu využívání hodnotících ukazatelů;

5. zdůrazňuje, že je důležité posílit mnohojazyčné postupy při výzvách k předkládání 
návrhů určených občanům a potenciálním příjemcům prostředků z programů EU;

6. konstatuje nízkou míru využívání prostředků z některých klíčových rozpočtových 
položek souvisejících se sdělovacími prostředky a komunikací a domnívá se, že tato 
skutečnost brání provádění účinné komunikační politiky, která bude odpovídajícím 
způsobem odrážet současnou potřebu diskuse o budoucnosti Unie.
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KONTEXT STANOVISKA

1. Stanovisko výboru CULT k postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu na rok 
2003 se soustředilo zejména na opatření na základě zvláštní zprávy Účetního dvora z roku 
2002 týkající se řídícího systému používaného GŘ pro vzdělávání a kulturu pro programy 
Sokrates a Mládež. Konkrétně výbor ve svém stanovisku:

- přivítal kroky Komise k překonání nedostatků v koncepci a řízení u první 
generace programů Sokrates a Mládež;

- poukázal na obtížný úkol dosáhnout snížení administrativní zátěže pro uchazeče a 
zároveň splnit povinnosti vyplývající z finančního nařízení;

- zdůraznil důležitost průběžných a hodnotících zpráv;
- zdůraznil, že je důležité umožnit ukládat příjemcům spolufinancování méně 

zatěžující účetní povinnosti, větší využívání grantů s paušální sazbou, jednodušší 
dokládání finanční způsobilosti příjemců.

Vyzdvihl proto proporcionalitu jako zásadní otázku, kterou se bude nutno zabývat při 
přípravě nových programů pro finanční výhled po roce 2007.

2. Účetní dvůr předložil svou výroční zprávu za rozpočtový rok 2004 Evropskému 
parlamentu dne 15. listopadu 2005. Pro Výbor pro kulturu a vzdělávání je zvláště 
zajímavá část týkající se vnitřních politik, a to z hlediska oblastí jeho příslušnosti. Tyto 
oblasti pokrývají celou řadu činností prováděných prostřednictvím různých víceletých 
programů, v jejichž rámci se přidělují granty soukromým a veřejnoprávním příjemcům.

Analýza Účetního dvora se zaměřuje zejména na:
- posouzení vnitřních kontrol legality a řádnosti operací, zejména u GŘ pro informační 

společnost: bylo zjištěno, že vnitřní kontroly na tomto generálním ředitelství splňují 
obecné požadavky. Je třeba mít na zřeteli, že toto ředitelství je částečně v působnosti 
našeho výboru teprve od roku 2005, kdy byla do GŘ pro informační společnost 
přesunuta oddělení audiovizuální politiky.

- testy vzorku závazků a plateb schválených v roce 2004 (se zvláštním důrazem na 
rámcový program pro výzkum, Fond pro uprchlíky a GŘ pro zdraví a spotřebitelskou 
politiku): tyto testy se bezprostředně netýkaly našich oblastí příslušnosti;

- výroční zprávy o činnosti a prohlášení generálních ředitelů v celé oblasti vnitřních 
politik: výsledkem tohoto zkoumání bylo kladné vyjádření Účetního dvora, pokud jde 
o další zlepšování struktury, podoby a kvality zpráv jednotlivých generálních ředitelů.

3. Bylo by možné podtrhnout některé obecné připomínky ve zprávě Účetního dvora:
- „stále existují různě vážná pro všechny pragramy a nástroje na úrovni prováděcích 

organizací v kandidátských zemích“ (bod VI na straně 13);
- „v oblasti vnitřních politik přes dosažený pokrok v určitých oblastech bude přetrvávat 

riziko vzniku chyb, pokud se právní rámec nezmění tak, aby se zjednodušil systém 
úhrady výdajů a vyjasnily postupy a pokyny, kterými se řídí jednotlivé programy“ 
(bod VII písmeno c) na straně 13);

- Účetní dvůr odhalil některé nedostatky u výkonných agentur, zejména v souvislosti s 
přijímáním pracovníků je třeba provádět korektnější a průhlednější výběrová řízení 
(strana 276).



PA\592234CS.doc PE 365.108v01-005/6PA\592234CS.doc

CS

4. Některé konkrétní připomínky ve zprávě Účetního dvora se týkají výhradně GŘ 
pro vzdělávání a kulturu (a v některých případech i GŘ pro informační společnost):

- Měla by být vyslovena výhrada, pokud jde o ujištění, které může dát generální 
ředitelství u programů řízených národními agenturami ve členských státech. V tomto 
ohledu je nutno věnovat pozornost tomu, že 50 % rozpočtu GŘ pro vzdělávání a 
kulturu je v současnosti spravováno prostřednictvím národních agentur a že přibližně 
10 % národních agentur, v nichž byl proveden audit, vykazovalo „závažné a zjevné 
nedostatky“.

- Účetní dvůr připomíná – stejně jako ve své výroční zprávě za rok 2003 –, že GŘ pro 
vzdělávání a kulturu nemá žádný postup předávání informací o dodavatelích, kteří 
mají více smluv, ostatním oddělením Komise – v těchto případech odhalil audit chyby 
(poznámka pod čarou 27 na straně 197).

- Na rozdíl od jiných programů ES (např. strukturálních fondů) jsou v rámci programů v 
okruhu zájmu Výboru pro kulturu a vzdělávání vypláceny příjemcům přímé platby 
jako úhrada jejich nákladů. Tím by se mohlo zvýšit nebezpečí vzniku potenciálních 
rizik přeplacení nebo neúplného proplacení.

- GŘ pro vzdělávání a kulturu i pro informační společnost provedla v roce 2004 větší 
množství úprav ve prospěch Komise v návaznosti na audity smluv, a to v procentech 
smluv, u kterých byl proveden audit (4,5 % u GŘ pro vzdělávání a kulturu; 7,1 % u 
GŘ pro informační společnost). (tabulka 6.1).

- GŘ pro vzdělávání a kulturu nechalo v roce 2004 provést audit u mnohem méně smluv 
(a s nižší hodnotou) než v roce 2003. Naopak na GŘ pro informační společnost došlo 
k výraznému zvýšení (zejména pokud jde o hodnotu) u smluv, u kterých byl proveden 
audit. Je tomu tak také v důsledku zvýšení počtu auditů u smluv v rámci té části 
programu výzkumu, kterou spravuje GŘ pro informační společnost.

Mnohojazyčnost: Zvláštní zpráva č. 1/2005 o výdajích institucí na tlumočení doporučuje, 
aby instituce dosáhly úspor omezením případů pozdního rušení schůzí, žádostí o schůze 
na poslední chvíli, nerovnoměrného rozložení schůzí v průběhu týdne a roku a vysokých 
cestovních nákladů pomocných konferenčních tlumočníků.

Evropské školy: Účetní dvůr vydal svou výroční zvláštní zprávu o evropských školách a 
prohlásil, že za rozpočtový rok 2004 není nutno upozornit na žádný zásadní problém.

5. Účetní dvůr dal obecná doporučení Komisi s cílem snížit riziko vzniku chyb v 
oblastech vnitřních politik:
- změnit právní rámec ve smyslu používání plateb formou „sazebníků“, „paušálních 

částek“ a „jednorázových částek“
- vyjasnit postupy a pravidla, kterými se řídí jednotlivé programy
- využít chyby zjištěné při následných auditech ke zlepšení kontrolních a řídících 

systémů
- přijmout okamžitá opatření v případech, kdy audit identifikoval možnosti nápravy
- zajistit účinné zavedení standardů vnitřní kontroly
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Komise v reakci na doporučení Účetního dvora uvedla, že má v úmyslu předložit do 
konce roku 2005 akční plán, jehož cílem bude zacelit mezery, které jsou podle názoru 
Komise mezi stávajícím kontrolním rámcem a obecnými zásadami, které vymezil Účetní 
dvůr ve svém modelu „jednotného auditu“.

6. Plnění rozpočtu

V roce 2004:
- GŘ pro vzdělávání a kulturu využilo 90,39 % schválených položek závazků a 83,78 % 

položek plateb.
- GŘ pro informační společnost využilo 93,6 % schválených položek závazků a 86,34% 

schválených položek plateb.
- GŘ pro tisk a komunikaci využilo 85,63 % schválených položek závazků a 79,33 % 

položek plateb. Zde je třeba si povšimnout, že procento využitých položek 
závazků/plateb je obzvláště nízké u rozpočtových položek 16 03 (analýzy trendů 
veřejného mínění), 16 04 (integrovaná správa a řízení komunikačních prostředků), 16 
05 (koordinace informačních míst a sítí v EU), 26 01 (správní výdaje).


