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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. kannattaa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen sisäisiä politiikkoja koskevassa 
luvussa esittämää suositusta, että komissio jatkaa ponnistelujaan virheiden 
mahdollisuuden pienentämiseksi, erityisesti koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja 
tiedotusvälineitä koskevien EU:n ohjelmien edunsaajien erityispiirteiden tapauksessa;

2. panee tyytyväisenä merkille komission vastaukset, jotka koskevat ponnistelujen jatkamista 
sisäisten valvontajärjestelmien tehostamiseksi panemalla täytäntöön toimet, jotka esitettiin 
tiedonannossa, joka koski suunnitelmaa yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen 
kehittämiseksi;

3. korostaa, että komission on tärkeää käyttää hyväkseen tukien edunsaajien menettelyihin 
liittyviä vaikeuksia ja pullonkauloja hankkeiden hallinnoinnissa; kehottaa asianomaisia 
komission yksikköjä etsimään ratkaisuja ja muotoilemaan ne opetuksiksi ja levittämään ne
edunsaajille sekä sisäisten menettelyjen kehittämistä tähtäävää toimintaa varten;

4. palauttaa mieliin aikovansa kiinnittää runsaasti huomiota väli- ja jälkiarviointia koskeviin 
kertomuksiin tulevan elinikäistä oppimista, kulttuuria, tiedotusvälineitä, nuorisoa ja 
kansalaisten Eurooppaa koskevien ohjelmien yhteydessä ja kannattaa edistystä mittaavien 
indikaattorien laajempaa käyttöä;

5. korostaa, että on tärkeää tehostaa monikielisiä menettelyitä kansalaisille ja EU:n 
ohjelmien mahdollisille edunsaajille suunnattujen ehdotuspyyntöjen yhteydessä;

6. panee merkille tiettyjen tärkeiden lehdistöä ja viestintää koskevien budjettikohtien 
alhaisen toteutusasteen ja katsoo, että tämä heikentää tehokasta viestintäpolitiikkaa, joka
kykenisi heijastamaan riittävällä tavalla unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun 
tarvetta.
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TAUSTAA

1. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunto varainhoitovuoden 2003 
talousarvion toteuttamista koskevasta vastuuvapausmenettelystä keskittyi lähinnä 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2002 erityiskertomuksen seurantaan koulutuksen 
ja kulttuurin pääosaston Sokrates- ja Nuoriso-ohjelmien hallinnointijärjestelmän 
osalta. Lausunnossa todettiin erityisesti seuraavat seikat:
– pitää tervetulleena toimenpiteitä, jotka komissio on tähän mennessä toteuttanut 

ratkaistakseen ohjelmien Sokrates ja Nuorten Eurooppa ensimmäistä sukupolvea 
vaivanneet suunnittelun ja hallinnon heikkoudet; 

– panee merkille, että komissiolla on vaikea tehtävä, kun se pyrkii pitämään tukea 
hakeville aiheutuvan hallinnollisen taakan mahdollisimman kevyenä ja 
noudattamaan samalla varainhoitoasetuksen velvoitteita;

– panee merkille väli- ja loppukertomusten merkityksen;
– korostaa, että on tärkeää kohdistaa edunsaajiin lievempiä kirjanpitovelvoitteita 

yhteisrahoituksen yhteydessä, laajentaa kiinteämääräisten tukien käyttöä ja 
yksinkertaistaa edunsaajien taloudellisen kapasiteetin dokumentointia.

Valiokunta piti suhteellisuutta keskeisenä periaatteena valmisteltaessa vuotta 2007 
seuraavien rahoitusnäkymien alaisia ohjelmia. 

2. Tilintarkastustuomioistuin esitti varainhoitovuotta 2004 koskevan 
vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille 15. marraskuuta 2005. Sisäisiä 
politiikkoja koskeva luku on erityisen kiinnostava kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
toimivaltuuksien kannalta. Tämä luku kattaa lukuisia eri toimia, jotka toteutetaan 
erilaisilla monivuotisilla ohjelmilla, joista tuetaan sekä yksityisiä että julkisia 
edunsaajia.

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi keskittyy:
– toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevien sisäisten tarkastusten arviointiin 

erityisesti tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosastossa; analyysi osoitti, että 
tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosastossa sisäiset tarkastukset olivat yleisesti 
ottaen yleisten vaatimusten mukaisia; on pidettävä kuitenkin mielessä, että tämä 
osasto sisältyy osittain valiokunnan vastuualueeseen vain sen vuoksi, että 
audiovisuaalipolitiikka siirrettiin vuonna 2005 tämän pääosaston alaisuuteen;

– vuonna 2004 hyväksytyistä maksusitoumuksista ja maksuista poimitun otoksen 
testaukseen (erityisesti tutkimuksen puiteohjelma, pakolaisrahasto, terveyteen ja 
kuluttajansuoja-asioihin liittyvät yhteisön toimet); tämä ei varsinaisesti liity 
valiokunnan toimivaltaan;

– sisäisistä politiikoista vastaavien pääjohtajien vuotuisiin toimintakertomuksiin ja 
lausumiin: tarkastelun jälkeen tilintarkastustuomioistuin antoi myönteisen 
lausuman eri pääjohtajien antamien kertomusten rakenteeseen tehdyistä 
parannuksista, esitystavasta ja laadusta.
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3. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen sisältämiä tiettyjä yleisiä 
huomautuksia voidaan korostaa:
– "kaikkiin liittymistä edeltävää strategiaa koskeviin ohjelmiin ja välineisiin liittyy 

vaihtelevassa määrin riskejä ehdokasvaltioissa niiden täytäntöönpanosta 
vastaavien elinten tasolla" (kohta VI. s. 13);

– "sisäisten politiikkojen alalla on tapahtunut edistystä, mutta siitä huolimatta ... 
virheitä esiintyy jatkossakin, ellei oikeudellista kehystä muuteta siten, että 
menojen korvaamisjärjestelmiä yksinkertaistetaan ja eri ohjelmia koskevat 
menettelyt ja ohjeet tehdään nykyistä selvemmiksi" (kohta VII. s. 13);

– tilintarkastustuomioistuin havaitsi joidenkin täytäntöönpanovirastojen yhteydessä 
henkilöstön palkkaamista koskevia puutteita, jotka koskivat lähinnä oikeellisuutta 
ja valintamenettelyjen avoimuutta (sivu 276).

4. Tietyt tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen perustuvat 
erityishuomautukset koskevat yksinomaan koulutuksen ja kulttuurin pääosastoa (ja 
tietyissä tapauksissa myös tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosastoa):

– Olisi ollut esitettävä varauma siitä, millaisen varmuuden pääosasto voi antaa 
kansallisten elinten jäsenvaltioissa hallinnoimien ohjelmien osalta. Tässä 
yhteydessä on todettava myös, että yli puolet koulutuksen ja kulttuurin pääosaston 
talousarviosta toteutetaan kansallisten elinten välityksellä ja että noin 
10 prosentissa tarkastetuista kansallisista elimistä havaittiin "merkittäviä ja 
ilmiselviä puutteita".

– Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, kuten se teki myös vuoden 2003 
kertomuksen yhteydessä, että siinä tapauksessa, että sopimuspuoli saa EU-varoja 
useamman kuin yhden sopimuksen turvin ja että tarkastuksessa ilmenee virheitä, 
koulutuksen ja kulttuurin pääosastolla ei ole käytettävissä menettelyä, jonka avulla 
asiasta tiedotetaan muille asianomaisille komission yksiköille (alaviite 27, 
sivu 197).

– Muista EU:n ohjelmista (kuten esim. rakennerahastot) poiketen kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan kannalta kiinnostaviin ohjelmiin liittyy edunsaajille 
maksettavia suoria maksuja niille aiheutuneiden kustannusten perusteella. Tämä 
saattaa lisätä liian suurten tai pienten maksujen potentiaalista vaaraa.

– Sekä koulutuksen ja kulttuurin pääosaston että tietoyhteiskunnan ja viestinten 
pääosaston tapauksessa oli havaittavissa tarkastusten perusteella komission 
hyväksi tehtyjen tukikelpoisten menojen korjauksien lisäystä prosenttiosuutena 
tarkastetuista sopimuksista ilmaistuna (kulttuurin ja koulutuksen PO 4,5 prosenttia 
ja tietoyhteiskunnan ja viestinten PO 7,1 prosenttia) (taulukko 6.1).

– Kulttuurin ja koulutuksen pääosasto tarkasti vähemmän sopimuksia vuonna 2004 
kuin vuonna 2003 ja niiden arvo oli alhaisempi. Tietoyhteiskunnan ja viestinten 
pääosaston tarkastettujen sopimusten arvo sen sijaan oli huomattavasti korkeampi. 
Tämä aiheutuu osittain siitä, että tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston 
hallinnoiman tutkimusohjelman sopimusten tarkastusta on lisätty.

Monikielisyys: Toimielimien tulkkausmenoja koskeva erityiskertomus 1/2005 
kannustaa toimielimiä aikaansaamaan säästöjä myöhäisissä peruutuksissa, 
viimehetken kokouspyynnöissä, kokousten epätasaisissa jakautumisissa viikon ja 
vuoden ajalle ja väliaikaisten konferenssitulkkien suurissa matkakustannuksissa. 
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Eurooppa-koulut: Tilintarkastustuomioistuin laati vuotuisen erityiskertomuksensa 
Eurooppa-kouluista ja selvensi, että varainhoitovuodelta ei ollut erityistä raportoitavaa.

5. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio jatkaa ponnistelujaan virheiden 
mahdollisuuden pienentämiseksi sisäisten politiikkojen alalla ja
– muuttaa oikeudellista kehystä menojen korvausjärjestelmien yksinkertaistamiseksi 

suorittamalla maksut aiempaa useammin "kertasuorituksina", 
"yksikkökustannuksina" ja "kiinteämääräisinä maksuina";

– selkeyttää eri ohjelmia koskevia menettelyjä ja ohjeita;
– kehittää jälkitarkastuksissa havaittujen virheiden perusteella hallinto- ja 

valvontajärjestelmiä;
– ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin tapauksissa, joissa tarkastuksissa käy ilmi 

perintämahdollisuus;
– varmistaa, että sisäisen valvonnan standardit pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Näihin tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin vastaamiseksi komissio aikoo esittää 
vuoden loppuun mennessä toimintasuunnitelman, jossa on tarkoitus käsitellä puutteita, 
joita komission näkemyksen mukaan on nykyisten valvontapuitteiden ja niiden 
yleisperiaatteiden välillä, jotka tilintarkastustuomioistuin mainitsi lausunnossaan 
yhtenäisestä tarkastusmallista.

6. Talousarvion toteutus

Vuonna 2004:

– Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto toteutti 90,39 prosenttia hyväksytyistä 
maksusitoumusmäärärahoista ja 83,78 prosenttia maksumäärärahoista.

– Tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto toteutti 93,6 prosenttia hyväksytyistä 
maksusitoumusmäärärahoista ja 86,34 prosenttia maksumäärärahoista.

– Lehdistön ja viestinnän pääosasto toteutti 85,63 prosenttia hyväksytyistä 
maksusitoumusmäärärahoista ja 79,33 prosenttia maksumäärärahoista. On syytä 
mainita, että seuraavien budjettikohtien toteutuneiden maksusitoumusten/maksujen 
prosenttiosuus on erityisen alhainen: 16 03 (Yleisen mielipiteen seuranta ja 
kansalaistiedotuksen kehittäminen), 16 04 (Viestintävälineiden yhdennetty 
hallinnointi), 16 05 (Unionin tiedotustoimipisteiden ja -verkostojen koordinointi) 
26 01 (Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot).


