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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. Προσυπογράφει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο τμήμα της 
ετήσιας έκθεσής του σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές που αφορά την 
ανάγκη να μειωθούν οι κίνδυνοι λαθών, ιδίως υπό το πρίσμα των ιδιομορφιών 
που χαρακτηρίζουν τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού, της νεότητας 
και των μέσων ενημέρωσης·

2. Θεωρεί ευπρόσδεκτες τις απαντήσεις της Επιτροπής όπου αναφέρει ότι θα 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου που διαθέτει ενεργώντας με τον τρόπο που προβλέπει η Ανακοίνωση 
σχετικά με έναν χάρτη πορείας προς την κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου εσωτερικού ελέγχου·

3. Υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την Επιτροπή να ανακεφαλαιώσει τις 
διαδικαστικές δυσχέρειες και αδιέξοδα που συνάντησαν οι δικαιούχοι κατά τη 
διαχείριση των προγραμμάτων· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
να εντοπίσουν λύσεις, να τις ρυθμίσουν υπό μορφήν διδαγμάτων που θα 
πρέπει να αποκομισθούν και να τις προωθήσουν στους δικαιούχους εις τρόπον 
ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών·

4. Υπενθυμίζει ότι θα αποδώσει μεγάλη σημασία στις εκθέσεις ενδιάμεσης και 
εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με το μέλλον των προγραμμάτων για 
την δια βίου εκμάθηση, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, τους νέους, 
και τους πολίτες για την Ευρώπη και ζητεί να γίνει ευρύτερη χρήση των 
δεικτών αξιολόγησης·

5. Τονίζει τη σημασία που έχει η ενδυνάμωση των βασιζόμενων στην 
πολυγλωσσία διαδικασιών σε σχέση με τις εκκλήσεις για προτάσεις με στόχο 
τους πολίτες και τους πιθανούς δικαιούχους των προγραμμάτων της ΕΕ·

6. Επισημαίνει το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης ορισμένων βασικών θέσεων 
του προϋπολογισμού για τον Τύπο και την επικοινωνία και θεωρεί ότι τούτο 
υποσκάπτει την άσκηση μιας ουσιαστικής επικοινωνιακής πολιτικής ικανής να 
αντικατοπτρίσει κατά τον δέοντα τρόπο την τρέχουσα ανάγκη για συζήτηση 
σχετικά με το μέλλον της Ένωσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού σχετικά με τη διαδικασία 
απαλλαγής του προϋπολογισμού του 2003 επικεντρώθηκε κυρίως στη 
συνέχεια που δόθηκε στην Ειδική Έκθεση για το 2002 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΣ) σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης της ΓΔ EAC για τα 
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προγράμματα Socrates και Νεότητας. Ιδιαίτερα, η έκθεση:
- θεώρησε ευπρόσδεκτα τις ενέργειες της Επιτροπής προκειμένου να 

υπερκερασθούν οι αδυναμίες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση  των 
προγραμμάτων Socrates και Νεότητας πρώτης γενεάς·

- επεσήμανε το δυσχερή στόχο να συμφιλιωθούν η απλούστευση των 
διοικητικών επιβαρύνσεων στους αιτούντες με την υποχρέωση που επιβάλλει 
ο Δημοσιονομικός Κανονισμός·

- επεσήμανε τη σημασία των εκθέσεων ενδιάμεσης αξιολόγησης·
- υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι λιγότερο επιβαρυντικές λογιστικές 

υποχρεώσεις για τους δικαιούχους συνχρηματοδότησης, η μεγαλύτερη χρήση 
επιχορηγήσεων με σταθερό επιτόκιο και η απλούστερη τεκμηρίωση της 
δημοσιονομικής ικανότητας των δικαιούχων.

Επεσήμανε επομένως ότι η αναλογικότητα αποτελεί ουσιαστικό θέμα που πρέπει 
να αντιμετωπισθεί κατά την εκπόνηση των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο των 
Δημοσιονομικών προοπτικών μετά το 2007.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίασε την Ετήσια Έκθεσή του για το 
οικονομικό έτος 2004 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15  Νοεμβρίου 2005.
Το τμήμα σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές εμπίπτει ιδιαίτερα στις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτισμού. Οι πολιτικές αυτές καλύπτουν ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται σε μια πλειάδα πολυετών 
προγραμμάτων τα οποία διαθέτουν πόρους σε δικαιούχους του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.

Η ανάλυση του ΕΣ επικεντρώνεται ιδιαίτερα:
- στην αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά τη νομιμότητα και 

τον τακτικό χαρακτήρα των συναλλαγών, ιδίως της ΓΔ INFSO, που δείχνει ότι 
οι εσωτερικοί έλεγχοι σε πλαίσιο INFSO πληρούν σε γενικές γραμμές τις εν 
όλω απαιτήσεις. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μόνο με τη μετακίνηση το 
2005 των υπηρεσιών πολιτικής οπτικοακουστικών μέσων στη ΓΔ INFSO, η 
Διεύθυνση αυτή περιλαμβάνεται στον τομέα αρμοδιοτήτων της επιτροπής 
μας.

- οι δειγματοληπτικές δοκιμές υποχρεώσεων και πληρωμών που 
εξουσιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2004 με ιδιαίτερη αναφορά στο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, το Ταμείο για τους Πρόσφυγες και τις 
ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών δεν εμπίπτουν συγκεκριμένα στις αρμοδιότητές 
μας.

- ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και δηλώσεις των ΓΔ του συνόλου των 
τομέων εσωτερικής πολιτικής: η εξέταση αυτή κατέληξε σε θετική 
αξιολόγηση  του ΕΣ ως προς την περαιτέρω βελτίωση  στη δομή, την 
παρουσίαση και την ποιότητα των εκθέσεων εκ μέρους των διαφόρων ΓΔ.

3. Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου θα έπρεπε να υπογραμμισθούν και συγκεκριμένα:

- «κίνδυνοι διαφόρου βαθμού εξακολουθούν να υφίστανται σε επίπεδο 
οργανισμών εφαρμογής στις υποψήφιες χώρες για όλα τα προγράμματα και 
μέσα» (σημείο VI σελ. 13·

- «στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών, παρά την πρόοδο σε ορισμένους 



PA\592234EL.doc 5/6 PE 365.108v01-00

EL

τομείς, ο κίνδυνος λάθους θα εξακολουθήσει να υφίσταται εκτός εάν 
μεταβληθεί το νομικό πλαίσιο  εις τρόπον ώστε να απλουστευθούν τα 
συστήματα καταβολής των αποζημιώσεων και να διευκρινισθούν οι 
διαδικασίες και οι οδηγίες που διέπουν τα διάφορα προγράμματα» (Σημείο 
VIIγ, σελ. 13·

- το ΕΣ έχει εντοπίσει ορισμένες αδυναμίες και συγκεκριμένα όσον αφορά τις 
προσλήψεις προσωπικού από πλευράς βελτίωσης της ορθότητας και 
διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής για ορισμένες Εκτελεστικές Υπηρεσίες 
(σελ. 276).

4. Ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις εν συνεχεία της Έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούν αποκλειστικά τη ΓΔ EAC και σε μερικές 
περιπτώσεις τη ΓΔ INFSO:

- Θα έπρεπε να διατυπωθεί κάποια επιφύλαξη σχετικά με τη διασφάλιση που 
μπορεί να παράσχει η Γενική Διεύθυνση σε σχέση με τα προγράμματα που 
διαχειρίζονται οι εθνικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη. Πρέπει σχετικά να 
επισημανθεί ότι άνω του 50% του προϋπολογισμού της ΓΔ EAC διαχειρίζεται 
σήμερα από τις εθνικές υπηρεσίες και ότι το 10% περίπου των εθνικών 
υπηρεσιών που ελέγχθηκαν κατέδειξε «σημαντικές και προφανείς ατέλειες».

- Το ΕΣ υπενθυμίζει, όπως και στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2003, ότι η ΓΔ 
EAC δεν διαθέτει μια διαδικασία ενημέρωσης προς τις άλλες υπηρεσίες της 
Επιτροπής σε σχέση με τους συμβαλλόμενους που αναλαμβάνουν πλειάδα 
συμβάσεων και όπου ένας έλεγχος απεκάλυψε σφάλματα (Υποσημείωση 27, 
σελ. 197).

- Αντίθετα από άλλα προγράμματα ΕΚ (Διαρθρωτικά Ταμεία κλπ), τα 
προγράμματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Πολιτισμού αφορούν τις άμεσες 
καταβολές αποζημιώσεων. Τούτο θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους 
υπό και υπερπληρωμών.

- Τόσο η ΓΔ EAC, όσο και η INFSO, επέδειξαν αυξημένες προσαρμογές το 
2004 υπέρ της Επιτροπής συνεπεία των ελέγχων στις συμβάσεις, σε 
ποσοστιαία αναλογία επί της αξίας των ελεγχθεισών συμβάσεων (4.5% για τη 
ΓΔ EAC, 7.1% για τη ΓΔ INFSO). (Πίνακας 6.1).

- Η ΓΔ EAC έλεγξε πολύ λιγότερες (και μικρότερης αξίας ) συμβάσεις το 2004 
σε σχέση με το 2003. Η ΓΔ INFSO αντίθετα, αύξησε σε σημαντικό βαθμό, 
ιδίως από πλευράς αξίας, τις ελεγχθείσες συμβάσεις. Τούτο οφείλεται επίσης 
στην αύξηση των ελέγχων επί των συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την έρευνα που διαχειρίζεται η ΓΔ INFSO.

Πολυγλωσσία: Η Ειδική Έκθεση 1/2005 σχετικά με τις ανάγκες των οργάνων για 
διερμηνεία τα ενθαρρύνει να προβούν σε εξοικονομήσεις όσον αφορά τις 
καθυστερημένες ακυρώσεις και τις απαιτήσεις συνεδριάσεων της τελευταίας στιγμής, 
καθώς και την άνιση κατανομή συνεδριάσεων σε εβδομαδιαία και ετήσια βάση και το 
υψηλό κόστος των βοηθητικών διερμηνέων.

Ευρωπαϊκά σχολεία: Το ΕΣ εξεπόνησε την ετήσια σχετική έκθεσή του  και 
διευκρίνισε ότι δεν υφίστανται σχόλια για το οικονομικό έτος 2004.

Το ΕΣ προέβη σε γενικές συστάσεις προς την Επιτροπή προκειμένου να 
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περιορισθούν οι κίνδυνοι λαθών στους τομείς των εσωτερικών πολιτικών και 
συγκεκριμένα:

- μεταβολή του νομικού πλαισίου με τη χρησιμοποίηση «κλιμάκων μονάδας», 
«ενιαίων ποσοστών» και άμεσων πληρωμών

- διευκρίνιση των διαδικασιών και οδηγιών ως προς τα διάφορα προγράμματα
- αποκόμιση διδαγμάτων από τα λάθη που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους 

εκ των υστέρων με τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης
- άμεσες ενέργειες όπου υπάρχουν δυνατότητες ανάκτησης
- ουσιαστική εφαρμογή των Προδιαγραφών Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις συστάσεις του ΕΣ δηλώνοντας ότι προτίθεται να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2005 ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν τα κενά που κατά την άποψή της υφίστανται μεταξύ του ισχύοντος 
πλαισίου ελέγχων και των γενικών αρχών που ενετόπισε το ΕΣ στο πρότυπό του περί 
«ενιαίου ελέγχου».

6. Εφαρμογή του προϋπολογισμού

Το 2004:
- Η ΓΔ EAC προέβη στο 90.39% των πιστώσεων υποχρεώσεων και το 83.78% 

των πιστώσεων πληρωμών που εξουσιοδοτήθηκαν.
- Η ΓΔ INFSO προέβη στο 93.6% των πιστώσεων υποχρεώσεων και το 86.34% 

των πιστώσεων πληρωμών που εξουσιοδοτήθηκαν.
- Η ΓΔ ΤΥΠΟΥ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ προέβη στο 85.63% των πιστώσεων 

υποχρεώσεων και το 79.33% των πιστώσεων πληρωμών που 
εξουσιοδοτήθηκαν. Δέον να επισημανθεί ότι το ποσοστό των πιστώσεων 
υποχρεώσεων/πληρωμών είναι ιδιαίτερα χαμηλό για τις θέσεις του 
προϋπολογισμού 16.03 (ανάλυση τάσεων της κοινής γνώμης), 16.04 
(ολοκληρωμένη διαχείριση μέσων επικοινωνίας), 16.05 (συντονισμός 
πληροφοριών και δικτύων στην ΕΕ) και 26.01 (διοικητικές δαπάνες).


