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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er enig i Revisionsrettens henstillinger i årsberetningens afsnit om interne politikker, 
for så vidt angår behovet for at reducere risikoen for fejl, navnlig på baggrund af de 
særlige karakteristika for modtagere af tilskud inden for EU's programmer om 
uddannelse, kultur, ungdom og medier;

2. bifalder Kommissionens svar om, at den vil fortsætte bestræbelserne på at forbedre det 
interne kontrolsystem ved at gennemføre foranstaltninger, der er indeholdt i 
meddelelsen om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol;

3. understreger, hvor vigtigt det er, at Kommissionen udnytter de proceduremæssige 
vanskeligheder og flaskehalse, som støttemodtagerne støder på i forbindelse med 
forvaltningen af projekter, positivt; opfordrer de relevante tjenester i Kommissionen til 
at finde løsninger og ordne dem i form af erfaringer, som kan udnyttes af og udbredes 
til støttemodtagere, og anvendes med henblik på at forbedre input til interne 
procedurer;

4. minder om, at det tillægger interimsberetningerne og de efterfølgende evalueringer af 
programmerne vedrørende livslang læring, kultur, medier, ungdom og borgere for 
Europa stor betydning og går en for ind mere udbredt anvendelse af 
evalueringsindikatorer;

5. understreger, hvor vigtigt det er at styrke flersprogede procedurer i forbindelse med 
opfordringer til borgerne og potentielle støttemodtagere under EU-programmer til at 
indsende forslag;

6. bemærker den lave gennemførelsesgrad for visse centrale budgetposter vedrørende 
presse og kommunikation og mener, at dette underminerer en effektiv 
kommunikationspolitik, der virkelig genspejler de aktuelle behov for en debat om EU's 
fremtid.
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BAGGRUND

1. CULT-udvalgets udtalelse om dechargeproceduren for 2003-budgettet fokuserede 
hovedsagelig på opfølgningen af Revisionsrettens særberetning for 2002 om GD EAC's 
forvaltningssystem for fællesskabshandlingsprogrammerne Socrates og Ungdom for 
Europa. I denne udtalelse kunne udvalget bl.a.:

- glæde sig over de foranstaltninger, Kommissionen hidtil har truffet for at afhjælpe 
svaghederne i den første generation af Socrates-programmets og 
ungdomsprogrammets koncept og forvaltning

- bemærke, at Kommissionen står over for en vanskelig opgave i forbindelse med at 
forsøge at opfylde kravene i henhold til gennemførelsesbestemmelserne til 
finansforordningen

- fremhæve, at det er vigtigt at sikre rettidig offentliggørelse af midtvejsrapporter 
og endelige evalueringsrapporter;

- understrege betydningen af at give tilladelse til mindre byrdefulde 
regnskabsforpligtelser for modtagerne i forbindelse med samfinansiering, mere 
udbredt anvendelse af engangsbeløb og enklere dokumentationskrav med hensyn 
til modtagernes økonomiske og driftsmæssige kapacitet.

Udvalget havde derfor understreget, at et væsentligt spørgsmål, der skulle behandles i 
forbindelse med forberedelsen af nye programmer under de finansielle overslag efter 
2007, var proportionalitet.

2. Revisionsretten forelagde sin årsberetning for regnskabsåret 2004 for Europa-
Parlamentet den 15. november 2005. Den del, der vedrører interne politikker, er af særlig 
interesse for udvalgets sagsområde. Det dækker en lange række aktiviteter, der 
gennemføres gennem en række flerårige programmer med tildeling af støtte til private og 
offentlige støttemodtagere.

Revisionsrettens analyse er navnlig koncentreret omkring:
- evalueringen af den interne kontrol med transaktionernes lovlighed og formelle 

rigtighed, særlig inden for GD INFSO: det fremgik, at den interne kontrol inden for 
GD INFSO generelt levede til de almindelige krav. Som bekendt var det først, da 
tjenesterne for den audiovisuelle politik i 2005 flyttede til GD INFSO, at dette 
direktorat delvis faldt ind under udvalgets sagsområde.

- stikprøveundersøgelser af forpligtelser og betalinger, der godkendtes i 2004 (med 
særlig henblik på forskningsrammeprogrammet, flygtningefonden og GD'er 
vedrørende sundhed og forbrugere): vedrørte ikke specifikt vore sagsområder.

- de årlige aktivitetsrapporter og erklæringer fra generaldirektørerne fra samtlige 
områder for interne politikker: denne undersøgelse resulterede i en positiv evaluering 
fra Revisionsrettens side om yderligere forbedringer af strukturen, præsentationen og 
kvaliteten af de rapporter, de forskellige generaldirektorater forelægger.

3. Visse generelle bemærkninger i Revisionsrettens beretning kunne fremhæves:
- "der består stadig i større eller mindre grad en risiko relateret til de organisationer, der 

implementerer disse programmer og instrumenter i kandidatlandene" (punkt VI, s. 13).
- "på området interne politikker vil der på trods af de forbedringer, der er sket på nogle 
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områder, formentlig fortsat være risiko for fejl, medmindre retsgrundlaget ændres, og 
ordningerne for godtgørelse af omkostninger forenkles, og de procedurer og 
instrukser, der gælder for de forskellige programmer, præciseres" (punkt VII, s. 13)

- visse svagheder er blevet identificeret af Retten, nemlig hvad angår ansættelse af 
personale, for så vidt angår forbedret korrekthed og gennemskuelige 
udvælgelsesprocedurer for visse gennemførelsesorganer (s. 276).

4. Visse specifikke bemærkninger i Revisionsrettens beretning vedrører udelukkende 
GD EAC (og GD INFSO i visse tilfælde):

- der tages forbehold for den forsikring, generaldirektoratet kan give vedrørende 
programmer, der forvaltes at nationale agenturer i medlemsstaterne. I den henseende 
skal det bemærkes, at mere end 50 % af GD EAC's budget på nuværende tidspunkt 
forvaltes af nationale kontorer, og at der i omkring 10 % af de nationale kontorer, der 
blev revideret, blev der konstateret "væsentlige og indlysende mangler" 

- som det var tilfældet i årsberetningen for 2003, minder Retten om, at GD EAC ikke 
har informationsprocedurer på plads i forhold til Kommissionen vedrørende 
kontrahenter, der modtager EU-støtte over mere end én kontrakt, og der ved revisionen 
konstateres fejl (fodnote 27, side 197)

- modsat andre EU-programmer (f.eks. strukturfondene osv.) involverer de programmer, 
der er af interesse for udvalget, direkte betalinger til støttemodtagere på grundlag af 
godtgørelse at afholde udgifter. Det kan indebære en risiko for over- eller 
underbetaling

- både for GD EAC og GD INFSO kunne der konstateres øgede tilpasninger i 2004 til 
fordel for Kommissionen som et resultat af revisioner af kontrakter i procent af 
værdien af de reviderede kontrakter (4,5 % for GD EAC, 7.1 % for GD INFSO). 
(Tabel 6,1)

- GD EAC reviderede langt færre kontrakter (og til en tilsvarende lavere værdi) i 2004 
end i 2003. GD INFSO øgede derimod de reviderede kontrakter væsentligt (navnlig i 
henseende til værdi). Det skyldes også en stigning i revisioner vedrørende kontrakter 
under den del af forskningsprogrammet, der forvaltes af GD INFSO.

Flersprogethed: Særberetning nr. 1/2005 om institutionernes tolkeudgifter tilskyndede 
dem til at opnå besparelser ved aflysninger i sidste øjeblik, anmodninger om møder i 
sidste øjeblik, ulige fordeling af møder i ugens og årets løb, høje rejseudgifter til 
hjælpeansatte konferencetolke.

Europaskoler: Retten udarbejde en særlig årsberetning vedrørende Europaskolerne og 
påpegede, at der for regnskabsåret 2004 ikke var fundet substantielle spørgsmål.

5. Revisionsretten stilede generelle henstillinger til Kommissionen for at reducere 
fejlrisikoen på området for interne politikker:
- foretage betalinger i form af engangsbeløb, tariffer baseret på enhedspriser og faste 

tilskudsbeløb
- præcisere af de procedurer og retningslinjer, der gælder for de forskellige programmer
- tage de fejl, som konstateres ved den efterfølgende revision, i betragtning, når den 
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forbedrer forvaltnings- og kontrolsystemerne
- omgående træffe foranstaltninger, når revisionerne viser, at der er mulighed for at 

tilbagesøge beløb
- sikre, at standarderne for intern kontrol implementeres effektivt.

Kommissionen reagerede på Rettes henstillinger ved at anføre, at den inden udgangen af 
2005 agtede at forelægge en handlingsplan for at fjerene de afvigelser, der efter dens 
opfattelse er mellem den eksisterende kontrolstruktur og de generelle principper, Retten 
har fastlagt i forbindelse med indførelsen af "en enkelt revisionsmodel".

6. Budgetgennemførelse

I 2004:
- GD EAC gennemførte 90,39 % af de godkendte forpligtelsesbevillinger og 83,78 % af 

betalingerne.
- GD INFSO gennemførte 93,6 % af de godkendte forpligtelsesbevillinger og 86,34 % 

af betalingerne.
- GD PRESS og KOMMUNIKATION gennemførte 85,63 % af de godkendte 

forpligtelsesbevillinger og 79,33 % af betalingerne. Det skal bemærkes, at den 
procentvise gennemførelse af forpligtelser/betalinger er særlig lav for budgetpost 16 
03 (Analyse af tendenser i den offentlige opinion), 16 04 (Integreret forvaltning af 
kommunikationsmidler), 16 05 (Koordinering af informationscentre og netværk i Den 
Europæiske Union), 26 01 (Administrative udgifter).


