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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Audito Rūmų metinės ataskaitos Vidaus politikos skyriuje pateiktoms 
rekomendacijoms dėl poreikio sumažinti klaidų riziką, ypač dėl tikslumo apibūdinant 
ES mokslo, kultūros, jaunimo ir žiniasklaidos programų paramos gavėjus;

2. sveikina Komisijos pateiktus atsakymus ir toliau dėti pastangas gerinant vidaus 
kontrolės sistemas priemonėmis, numatytomis Komunikate dėl integruotos vidaus 
kontrolės sistemos plano įgyvendinimo;

3. pabrėžia Komisijos procedūrinių sunkumų ir silpnųjų projektų valdymo vietų, su 
kuriomis susiduria paramos gavėjai, išnaudojimo svarbą; ragina atitinkamas Komisijos 
tarnybas surasti sprendimus ir juos pateikti pamokų, kurias reikia išmokti, forma,
išplatinti paramos gavėjams bei panaudoti gerinant vidaus procedūras;

4. primena, kad ateityje teiks daug didesnę reikšmę visą gyvenimą trunkančio mokymosi, 
kultūros, žiniasklaidos, jaunimo ir „Piliečiai Europai“ programų tarpiniams ir ex-post
įvertinimo pranešimams, ir pataria naudoti daugiau ir įvairesnių vertinimo rodiklių;

5. pabrėžia daugiakalbių procedūrų, susijusių su kvietimais piliečiams ir potencialiems 
ES programų paramos gavėjams teikti pasiūlymus, stiprinimo svarbą;

6. pažymi žemą kai kurių biudžeto eilučių, susijusių su spauda ir ryšiais, įgyvendinimo 
lygį ir mano, kad tai kenkia efektyviai ryšių politikai, kuri galėtų tinkamai atspindėti 
šiandienos diskusijų apie Sąjungos ateitį poreikį.
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PAGRINDINIAI FAKTAI

1. Kultūros ir švietimo komiteto nuomonėje dėl 2003 m. biudžeto patvirtinimo 
procedūros daugiausia buvo remiamasi 2002 m. Audito Rūmų specialiu pranešimu dėl 
valdymo sistemos, kurią Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (EAC GD) parengė 
Sokrato ir jaunimo programoms. Nuomonėje:

- džiaugiamasi Komisijos veiksmais, kurių ji ėmėsi siekdama pašalinti programos 
rengimo ir valdymo trūkumus, kurių turėjo pirmosios kartos Sokrato ir jaunimo 
programos;

- pažymima, kad teko sunkus uždavinys bandant suderinti pareiškėjų 
administracinės naštos sumažinimą ir Finansinio reglamento nustatytus 
reikalavimus;

- pažymima tarpinių ir įvertinimo pranešimų svarba;
- pabrėžiama bendrojo finansavimo paramos gavėjus mažiau apsunkinančių 

apskaitos reikalavimų, dažnesnio vienodo dydžio dotacijų sistemos naudojimo, 
paprastesnio dokumentų dėl paramos gavėjų finansinių gebėjimų tvarkymo
svarba.

Todėl nuomonėje proporcingumas buvo pateiktas kaip pagrindinė problema, su kuria 
reikia susidoroti rengiant naujas programas finansinėms perspektyvoms po 2007 m.

2. 2005 m. lapkričio 15 d. Audito Rūmai pateikė Europos Parlamentui savo 2004 
finansinių metų metinę ataskaitą. Kultūros ir švietimo komiteto kompetencijos sritys 
pateikiamos Vidaus politikos skyriuje. Kompetencijos sritys apima daug veiklų, kurios 
įgyvendinamos įvairiomis daugiametėmis programomis, skiriant paramą privatiems ir 
viešiesiems paramos gavėjams.

Audito Rūmų analizėje daugiausia dėmesio skiriama:
- operacijų teisėtumo ir taisyklingumo, ypač Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos 

generaliniame direktorate (INFSO GD), vidaus kontrolei įvertinti: tai parodė, kad 
INFSO vidaus kontrolė apskritai atitinka bendruosius reikalavimus. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad tik po to, kai 2005 m. garso ir vaizdo politikos paslaugos buvo perkeltos į 
INFSO GD, šis direktoratas iš dalies patenka į mūsų komiteto atsakomybės sritį.

- 2004 m. patvirtintų įsipareigojimų ir mokėjimų pavyzdžių testams (ypač Mokslinių 
tyrimų pagrindų programos, Pabėgėlių fondo ir Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinio direktorato): tai iš esmės nesusiję su mūsų kompetencijos sritimis;

- visų vidaus politikos sričių generalinių direktoratų metinėms veiklos ataskaitoms ir 
deklaracijoms: šis tyrimas baigiamas teigiamu Audito Rūmų įvertinimu dėl tolesnio 
įvairių generalinių direktorių pranešimų struktūros, pateikimo ir kokybės gerinimo.

3. Reiktų pabrėžti kai kurias bendrąsias pastabas, įtrauktas į Audito Rūmų ataskaitą:
- „pasirengimo stojimui strategijos srityje vis dar išlieka įvairaus lygio su visomis 

programomis ir instrumentais susijusi rizika šalių kandidačių įgyvendinančiose 
institucijose“ (VI punktas, 13 psl.);

- „vidaus politikų atveju, nepaisant tam tikrose srityse pasiektos pažangos, tikėtina, kad 
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klaidų rizika išliks, jei nebus pakeista teisinė sistema, siekiant supaprastinti išlaidų 
atlyginimo sistemas ir patikslinti įvairių programų procedūras ir instrukcijas“ (VII c 
punktas, 13 psl.);

- Audito Rūmai nustatė kai kuriuos trūkumus, pvz., dėl personalo įdarbinimo atrankos 
procedūrų teisingumo ir skaidrumo pagerinimo kai kuriose vykdomosiose agentūrose 
(276 psl.).

4. Kai kurios specifinės Audito Rūmų ataskaitos pastabos, taikomos išskirtinai EAC 
GD (ir tam tikrais atvejais INFSO GD):

- Turėjo būti išreikšta abejonė dėl to, kad generalinis direktoratas gali suteikti 
patikinimą dėl valstybių narių nacionalinių agentūrų valdomų programų. Dėl to reikia 
pažymėti, kad daugiau kaip 50 proc. EAC GD biudžeto šiuo metu yra valdoma per 
nacionalines agentūras ir beveik 10 proc. audituotų nacionalinių agentūrų nustatyti 
„svarbūs ir akivaizdūs trūkumai“.

- Kaip ir savo 2003 m. metinėje ataskaitoje, Audito Rūmai primena, kad EAC GD 
neturi numatytos kitų atitinkamų Komisijos tarnybų informavimo dėl rangovų,
pasirašiusių kelias sutartis, ir tais atvejais, kai auditas nustato klaidas, procedūros 
(27 išnaša, 197 psl.).

- Skirtingai nuo kitų EB programų (pvz., struktūrinių fondų ir kt.), Kultūros ir švietimo 
komiteto kompetencijos srities programose yra numatyti tiesioginiai mokėjimai 
paramos gavėjams remiantis jų patirtų išlaidų kompensavimu. Tai gali padidinti 
potencialaus permokėjimo ar nevisiško apmokėjimo pavojaus riziką.

- Tiek EAC GD, tiek INFSO GD 2004 m. pagerino Komisijos vardu atliktų sutarčių 
auditą procentais nuo audituotų sutarčių vertės (4,5 proc. – EAC GD; 7,1 proc. –
INFSO GD) (6.1 lentelė).

- EAC GD 2004 m. auditavo daug mažiau (ir mažesnės vertės) sutarčių nei 2003 m. O
INFSO GD priešingai – auditavo daugiau (ypač vertės požiūriu) sutarčių. Taip atsitiko 
ir dėl to, kad padaugėjo auditų, susijusių su sutartimis pagal dalį Mokslinių tyrimų 
pagrindų programos, kurią vykdo INFSO GD.

Daugiakalbystė: Specialiame pranešime Nr. 1/2005 dėl institucijų patiriamų vertimo 
žodžiu išlaidų institucijos raginamos numatyti sutaupymus dėl vėlyvų atšaukimų, 
paskutinės minutės posėdžių pageidavimų, nevienodo posėdžių per savaitę ir metus 
išsidėstymo, didelių kelionių išlaidų papildomiems konferencijų vertėjams.

Europos mokyklos: Audito Rūmai pateikė savo metinę specialią ataskaitą dėl Europos 
mokyklų ir paaiškino, kad 2004 finansiniams metams nėra jokių esminių problemų.

5. Audito Rūmai Komisijai pateikė bendrąsias rekomendacijas siekiant sumažinti klaidų 
riziką vidaus politikos srityse:
- pakeisti teisinę bazę, naudojant „vieneto skalės“, „vienodo dydžio išmokos“ ir 

„vienkartinės išmokos“ mokėjimų taikymą 
- aiškiai apibrėžti procedūras ir taisykles, reglamentuojančias įvairias programas 
- ex-post auditų nustatytas klaidas panaudoti valdymo ir kontrolės sistemoms tobulinti 
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- nedelsiant imtis veiksmų tais atvejais, kai auditų metu atskleidžiamos išmokėtų sumų 
susigrąžinimo galimybės 

- užtikrinti efektyvų vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą.

Komisija atsakė į Audito Rūmų rekomendacijas pranešdama, kad ji ketina iki 2005 metų 
pabaigos pateikti veiksmų planą, skirtą pasitaikančioms esamos kontrolės sistemos
spragoms šalinti, ir bendruosius principus, kuriuos Audito Rūmai nustatė pateikdami 
„bendrojo audito“ modelį.

6. Biudžeto įgyvendinimas

2004 m.:
- EAC GD įvykdė 90,39 proc. patvirtintų įsipareigojimų asignavimų ir 83,78 proc.

mokėjimų.
- INFSO GD įvykdė 93,6 proc. patvirtintų įsipareigojimų asignavimų ir 86,34 proc.

patvirtintų mokėjimų.
- Spaudos ir ryšių generalinis direktoratas įvykdė 85,63 proc. patvirtintų įsipareigojimų 

asignavimų ir 79,33 proc. mokėjimų. Čia reiktų pažymėti, kad įvykdytų 
įsipareigojimų / mokėjimų asignavimų procentas yra itin mažas pagal šias biudžeto 
eilutes: 16 03 (viešosios nuomonės tendencijų analizė), 16 04 (integruotas 
komunikacijos priemonių valdymas), 16 05 (informacijos perdavimo ir informacinių 
tinklų koordinavimas Europos Sąjungoje), 26 01 (administravimo išlaidos).


