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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab kontrollikoja sisepoliitikat käsitlevas aastaaruande osas esitatud soovitusi seoses 
vajadusega vähendada vigade ohtu, arvestades eelkõige ELi hariduse, kultuuri, noorte 
ja meedia programmi raames antavate toetuste saajaid iseloomustavaid eripärasusi;

2. tervitab komisjoni vastuseid jätkata jõupingutusi sisekontrollisüsteemi parandamiseks, 
rakendades selleks ühtse sisekontrolli loomiseks vajaliku raamistiku tegevuskava 
käsitlevas teatises esitatud meetmeid; 

3. rõhutab protseduuriliste raskuste ja toetuste saajate ette seoses projektide haldamisega 
kerkivate kitsaskohtade esile tõstmise olulisust komisjoni jaoks; kutsub komisjoni 
vastavaid teenistusi üles töötama välja lahendused ning tegema seda õpetlikus vormis, 
mis on määratud toetuse saajatele, kelle hulgas tuleb asjaomaseid tulemusi levitada, 
samuti kasutada neid sisemenetluste parandamiseks;  

4. tuletab meelde, et parlament peab tulevaste elukestva õppe, kultuuri, meedia ja noorte 
programmide ning programmi "Kodanikud Euroopa eest" vahe- ja järelhindamiste 
aruandeid väga oluliseks ning toetab hindamisindikaatorite laiemat kasutamist;  

5. rõhutab mitmekeelsusel põhinevate menetluste edendamise tähtsust seoses kodanikele 
ja potentsiaalsetele ELi programmidest toetuse saajatele suunatud 
projektikonkurssidega;  

6. märgib ära pressi ja teabe jaoks ette nähtud oluliste eelarveridade vahendite 
kasutamise ebapiisava määra ja on arvamusel, et see õõnestab tõhusat 
kommunikatsioonipoliitikat, mis peegeldaks adekvaatselt liidu tulevikku käsitleva 
arutelu praegusi vajadusi.  
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TAUST 

1. Kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamus 2003. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse kohta keskendus peamiselt kontrollikoja 2002. aasta eriaruande 
järelkajale seoses haldussüsteemiga, mida hariduse ja kultuuri peadirektoraat rakendas 
programmide "Socrates" ja "Noored" puhul. Arvamuses

- tervitati samme, mida komisjon astus selleks, et kõrvaldada programmi 
kavandamise ja haldamisega seotud raskusi, mis tuli ületada programmide 
"Socrates" ja "Noored" esimesel põlvkonnal;  

- märgiti ära raske ülesanne leida kooskõla taotlejate halduskoormuse 
kergendamise ja finantsmäärusega kehtestatud kohustuste vahel;

- toodi esile vahe- ja hindamisaruannete olulisus;
- rõhutati toetuse saajatel kaasrahastamise korral vähem koormavate 

raamatupidamiskohustuste järgimise lubamise olulisust, laialdasema toetuste 
kasutamise tähtsust kindlaksmääratud summa ulatuses ning toetuse saajate 
finantssuutlikkust puudutava dokumentatsiooni lihtsustamise olulisust.  

Seega viidati arvamuses proportsionaalsusele kui olulisele küsimusele, millega tuleb 
tegeleda finantsperspektiivi (ajavahemikuks pärast 2007. aastat) uue programmi 
ettevalmistamisel. 

2. Kontrollikoda esitas 2004. eelarveaastat käsitleva aastaaruande Euroopa 
Parlamendile 15. novembril 2005. Sisepoliitikat puudutav osa pakub kultuuri- ja 
hariduskomisjonile tema vastutusalasse kuuluvates valdkondades erilist huvi. See hõlmab 
mitmesugust tegevust, mida viiakse ellu erinevate mitmeaastaste programmide raames, 
eraldades toetusi nii era- kui ka avaliku sektori toetusesaajatele.

Kontrollikoja analüüsid keskenduvad eelkõige järgmistele punktidele:
- sisekontrolli hindamine tehingute õiguspärasuse ja korrapärasuse osas, eelkõige mis

puudutab infoühiskonna peadirektoraati: ilmnes, et infoühiskonna peadirektoraadis 
läbiviidud sisekontroll vastas suures osas üldistele nõuetele. Tuleb meeles pidada, et 
alles audiovisuaalpoliitika teenistuste lisandumisega infoühiskonna peadirektoraadi 
struktuuri 2005. aastal kuulub kõnealune direktoraat osaliselt haridus- ja 
kulutuurikomisjoni vastutusalasse. 

- 2004. aastal heakskiidetud kulukohustuste ja maksete valimite kontrollimine (eelkõige 
teadusuuringute raamprogrammi, pagulaste fondi ning tervishoiu ja tarbijakaitse 
peadirektoraatide osas): antud valdkond ei lange otseselt meie vastutusalasse;

- iga-aastased tegevusaruanded ja kõikide sisepoliitikat puudutavate valdkondade eest 
vastutavate peadirektorite avaldused: selle kontrolli tulemus oli kontrollikoja 
positiivne hinnang erinevate peadirektorite poolt esitatavate aruannete ülesehituse, 
esitlemise ja kvaliteedi tulevase täiustamise kohta.

3. Osa kontrollikoja aruandes sisalduvatest üldistest märkustest väärivad esiletõstmist:
- erineva tasemega riskide esinemine kandidaatriikide rakendusorganisatsioonide 

tasandil kõigi programmide ja vahendite puhul (punkt VI, lk 13); 
- vaatamata teatud edusammudele sisepoliitika valdkonnas jääb vigade risk tõenäoliselt 

püsima, kui õiguslikku raamistikku ei muudeta ja kuluhüvitussüsteeme ei lihtsustata 
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ning erinevaid programme reguleerivaid menetlusi ja juhiseid ei täpsustata (punkt VII 
c, lk 13); 

- kontrollikoda tegi kindlaks mõningaid nõrku kohti, eelkõige seoses 
personalivärbamise korrektsuse ja läbipaistvuse edendamise osas teatud täitevasutuste 
puhul (lk 276). 

4. Kontrollikoja aruandest tulenevatest erimärkustest puudutab osa eranditult 
hariduse ja kultuuri peadirektoraati (ja osadel juhtudel infoühiskonna peadirektoraati):

- oleks tulnud reservi kanda vahendid, mis võimaldaksid peadirektoraadil tagada nende 
programmide kindluse, mida haldavad liikmesriikide ametiasutused. Sellega seoses 
tuleb märkida, et rohkem kui 50% hariduse ja kultuuri peadirektoraadi eelarvest 
haldavad hetkel riikide ametiasutused ja et ligikaudu 10% auditeeritud ametiasutuste 
puhul täheldati "olulisi ja ilmseid puudujääke";

- nagu juba 2003. aasta aruandes, tuletab kontrollikoda uuesti meelde, et hariduse ja 
kultuuri peadirektoraadil puudub menetlus komisjoni teiste teenistuste teavitamiseks 
nendest lepinguosalistest, kes on sõlminud mitu lepingut, või auditi käigus tuvastatud 
vigade korral (joonealune märkus 27, lk 197);  

- erinevalt teistest EÜ programmidest (nt struktuurifondid jne) hõlmavad kultuuri- ja 
hariduskomisjonile huvi pakkuvad programmid otsemakseid toetuse saajatele nende 
poolt kantud kulude tagasimaksete alusel. See võib suurendada üle- või alamaksmise 
ohtu;

- nii hariduse ja kultuuri peadirektoraadi kui ka infoühiskonna peadirektoraadi puhul 
täheldati lepingute auditeerimise tulemusena korrigeerimiste kasvu komisjoni kasuks 
protsentides auditeeritud lepingute väärtusest (4,5% hariduse ja kultuuri 
peadirektoraadi ja 7,1% infoühiskonna peadirektoraadi puhul, vt tabel 6.1);

- hariduse ja kultuuri peadirektoraat auditeeris 2004. aastal palju vähem (ja väiksemas 
väärtuses) lepinguid võrreldes 2003. aastaga; infoühiskonna peadirektoraat seevastu 
aga suurendas oluliselt (eelkõige väärtuse osas) auditeeritud lepingute mahtu. Sellest 
tulenes ka nende auditeeritud lepingute arvu kasv, mida infoühiskonna peadirektoraat 
viib läbi teadusuuringute programmi raames. 

Mitmekeelsus – eriaruanne nr 1/2005, mis käsitleb institutsioonide suulise tõlke kulusid, 
julgustab institutsioone saavutama kokkuhoidu järgmistel puhkudel: hilised tühistamised, 
viimasel hetkel esitatud koosolekute taotlused, ebavõrdne koosolekute jaotumine nädala ja 
aasta lõikes, abitõlkide kõrged reisikulud.  

Euroopa koolid – kontrollikoda koostas eriaruande Euroopa koolide kohta ja selgitas, et 
2004. eelarveaasta puhul ei ole vajadust materiaalsete küsimuste osas aru anda.

5. Kontrollikoda esitas üldised soovitused komisjonile, et vähendada vigade tekkimise 
ohtu sisepoliitika valdkonnas:
- muuta õiguslikku raamistikku, kasutades ühiku maksumust, kindlasummalisi ja 

ühekordseid summeeritud väljamakseid;  
- täpsustada erinevate programmide menetlusi ja juhiseid;
- õppida kontrolli ja haldussüsteemide järelauditite käigus avastatud vigadest;
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- võtta viivitamatult meetmeid, kui on kindlaks tehtud sissenõudmise võimalus;
- tagada sisekontrolli normide mõjus rakendamine.

Kontrollikoja soovitustele reageeris komisjon kavatsusega esitada 2005. aasta lõpuks 
tegevuskava, milles käsitletakse erinevusi, mis komisjoni arvates esinevad olemasoleva 
kontrollsüsteemi ja "ühtse auditi" mudeli kohta esitatud kontrollikoja arvamuses 
määratletud üldpõhimõtete vahel.

6. Eelarve täitmine

2004. aastal:
- täitis hariduse ja kultuuri peadirektoraat heakskiidetud kulukohustuste assigneeringud 

90,39% ja maksete assigneeringud 83,78% ulatuses,
- infoühiskonna peadirektoraat täitis heakskiidetud kulukohustuste assigneeringud 93,6 

% ja maksete assigneeringud 86,34% ulatuses,
- pressi ja teabe peadirektoraat täitis heakskiidetud kulukohustuste assigneeringud 

85,63% ja maksete assigneeringud 79,33 % ulatuses, Tuleb siiski märkida, et 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmise protsendimäär oli eriti madal 
eelarveridade 16 03 (Avaliku arvamuse arengusuundade analüüs), 16 04 
(Teabevahendite integreeritud haldamine), 16 05 (Teabevahetuse ja võrkude 
koordineerimine Euroopa Liidus) ja 26 01 (Halduskulud) puhul.


