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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta ieteikumus, ko Revīzijas palāta sniegusi sava gada pārskata iekšpolitikas 
sadaļā, par nepieciešamību samazināt kļūdu iespējamību, sevišķi attiecībā uz ES 
izglītības, kultūras, jaunatnes un plašsaziņas līdzekļu programmu dotāciju saņēmējus 
raksturojošu informāciju;

2. atzinīgi vērtē Komisijas sniegtās atbildes par to, ka tiks turpināti pasākumi, lai 
uzlabotu savas iekšējās kontroles sistēmas, īstenojot pasākumus, kas minēti 
paziņojumā par darbības plānu vienotas iekšējās kontroles pamatsistēmas izveidei;

3. uzsver to, ka ir svarīgi, lai Komisija uzņemtos atbildību par ar procedūru saistītiem 
sarežģījumiem un sastrēgumiem, ar kuriem dotāciju saņēmēji saskaras projektu 
vadībās gaitā; aicina attiecīgos Komisijas dienestus identificēt risinājumus un izplatīt 
tos dotāciju saņēmējiem kā pieredzi, no kuras jāmācās un kas jāizmanto, lai uzlabotu 
iekšējās procedūras;

4. atgādina, ka tas piešķirs lielu nozīmi starpposma un paveiktā darba ziņojumiem par 
nākamajām mūžizglītības, kultūras, plašsaziņas līdzekļu, jaunatnes un pilsoņu Eiropas 
programmām, kā arī atbalsta vērtēšanas rādītāju plašāku izmantošanu; 

5. uzsver to, cik svarīgi ir nostiprināt uz vairāku valodu principa balstītas procedūras 
saistībā ar uzaicinājumiem iedzīvotājiem un potenciālajiem saņēmējiem no ES 
programmām iesniegt priekšlikumus;

6. atzīmē, ka atsevišķās svarīgās preses un saziņas budžeta pozīcijās ir bijuši zemi 
izpildes rādītāji un uzskata, ka tas traucē izveidot efektīvu saziņas politiku, kas spētu 
pienācīgi atspoguļot pašreiz aktuālo nepieciešamību pēc debatēm par Eiropas 
Savienības nākotni.



PA\592234LV.doc PE 365.108v01-004/6PA\592234LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

1. Kultūras komitejas atzinumā par 2003. gada budžeta izpildes apstiprināšanas
procedūru uzmanība galvenokārt ir pievērsta Revīzijas palātas 2002. gada speciālajā 
ziņojuma par DG EAC īstenoto Socrates un jaunatnes programmu vadības sistēmu sniegto 
ieteikumu izpildes pārbaudei. Jo īpaši atzinumā:

- atzinīgi vērtēti Komisijas veiktie pasākumi, lai pārvarētu tās programmas 
plānošanas un vadības nepilnības, kas bija raksturīgas pirmās paaudzes Socrates
un jaunatnes programmām;

- atzīmēts sarežģītais uzdevums, saskaņojot pieteikumu iesniedzēju administratīvā 
sloga samazināšanu ar saistībām, ko uzliek Finanšu regula;

- atzīmēta starpposma un paveiktā darba novērtēšanas ziņojumu nozīme;
- uzsvērts tas, cik svarīgi ir ļaut līdzfinansējuma ieguvējiem izmantot mazāk 

apgrūtinošas grāmatvedības saistības, vairāk izmantot vienotas likmes dotācijas 
un vienkāršākus dokumentus par saņēmēju finansiālo stāvokli.

Tādēļ uz norādīju uz to, ka proporcionalitāte ir būtiski svarīgs jautājums, kas jārisina, 
gatavojot jaunas programmas, kas tiks īstenotas saskaņā ar finanšu plāniem, kuri tiks 
pieņemti pēc 2007. gada.

2. Gada pārskatu par 2004. finanšu gadu Revīzijas palāta iesniedza Eiropas 
Parlamentam 2005. gada 15. novembrī. Uz Kultūras un izglītības komitejas kompetencē 
esošajām jomām jo īpaši attiecas tā ziņojuma daļa, kas veltīta iekšējai politikai. Šajās 
jomās ietilpst daudz dažādu pasākumu, ko īsteno ar vairāku daudzgadu programmu 
palīdzību, piešķirot dotācijas saņēmējiem gan no privātā, gan valsts sektora.

Revīzijas palātas analīzē īpaša uzmanības pievērsta:
- iekšējo kontroļu, kurās pārbauda darījumu likumību un pareizību, sevišķi DG INFSO 

veikto kontroļu izvērtēšana. Izvērtējot atklājās, ka INFSO veiktās kontroles visumā 
atbilst galvenajām prasībām. Jāpatur prātā, ka audiovizuālās politikas dienesti tika 
iekļauti DG INFSO 2005. gadā, tāpēc tikai kopš tā brīža šis direktorāts daļēji ir mūsu 
komitejas kompetencē;

- 2004. gadā atļauto saistību un maksājumu paraugu pārbaudes (īpašu uzmanību 
pievēršot pētniecības pamatprogrammai, Bēgļu fondam un Veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzības ģenerāldirektorātam). Šīs jomas nav konkrēti mūsu kompetencē;

- visu ar iekšpolitiku saistīto ģenerāldirektoru gada darbības pārskati un deklarācijas. 
Pēc to izskatīšanas Revīzijas palāta sniegusi pozitīvu vērtējumu un ierosinājusi 
turpināt uzlabot dažādu ģenerāldirektoru ziņojumu struktūru, noformējumu un 
kvalitāti.

3. Var izcelt atsevišķas vispārīgas piezīmes, kas iekļautas Revīzijas palātas pārskatā:
- „pirmspievienošanās stratēģijas jomā vēl pastāv dažādu pakāpju risks īstenošanas 

organizāciju līmenī kandidātvalstīs saistībā ar visām programmām un instrumentiem” 
(VI punkts, 13. lpp);

- „lai gan progress ir panākts vairākās iekšpolitikas jomās, kļūdu risks turpinās pastāvēt, 
ja vien tiesiskais regulējums netiks grozīts tā, lai vienkāršotu izmaksu atlīdzināšanas 
sistēmas un padarītu skaidrākas procedūras un instrukcijas, kas reglamentē dažādās 
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programmas (VII c punkts, 13. lpp);
- Revīzijas palāta ir atklājusi dažas nepilnības saistībā ar darbā pieņemšanu atsevišķās 

izpildaģentūrās, kas ir saistītas ar atlases procedūru pareizu izmantošanu un to 
pārskatāmību (276.lpp).

4. Dažas specifiskas piezīmes Revīzijas palātas pārskatā attiecas tikai uz DG EAC (un 
atsevišķos gadījumos - DG INFSO):

- bija jāparedz atruna par ticamības pakāpi, ko ģenerāldirektorāts spēj sniegt par tām  
programmām, ko pārvalda dalībvalstu aģentūras. Šeit jāpiebilst, ka vairāk nekā 50% 
DG EAC budžeta pašlaik tik izmantoti ar dalībvalstu aģentūru starpniecību un 
aptuveni 10% no pārbaudītājām dalībvalstu aģentūrām atklājās „nopietni un 
acīmredzami trūkumi”;

- tāpat kā 2003. gada pārskatā Revīzijas palāta atgādina, ka DG EAC nav ieviesta 
procedūra, ar ko citiem Komisijas dienestiem paziņot par līgumslēdzējiem, kas 
saņēmuši tiesības slēgt vairāku līgumus, kā arī par gadījumiem, kad revīzijas gaitā 
atklātas kļūdas (27. zemsvītras piezīme, 197. lpp);

- atšķirībā no EK programmām (piemēram, struktūrfondiem) Kultūras un izglītības 
komitejas kompetencē esošās programmas ir saistītas ar tiešiem maksājumiem, 
kompensējot saņēmēju izmaksas. Šī iemesla dēļ var palielināties iespējamu pārāk lielu 
vai pārāk mazu maksājumu risks;

- gan DG EAC, gan DG INFSO 2004. gadā līgumu revīzijas rezultātā palielināja 
pielāgojumus Komisijai; izsakot revidēto līgumu vērtību procentos - 4,5% DG EAC, 
7,1% DG INFSO. (Tabula 6.1).

- DG EAC 2004. gadā revidējusi mazāk līgumu par mazāku vērtību nekā 2003. gadā. 
Savukārt DG INFSO revidēto līgumu skaits un jo īpaši vērtība ir ievērojami 
palielinājusies. Viens no šāda pieauguma iemesliem ir tas, ka palielinājās ar tās 
pētniecības programmas daļas saistīto līgumu auditēšana, kas ir DG INFSO pārziņā.

Daudzvalodība. Īpašajā ziņojumā Nr. 1/2005 par iestāžu izmaksām, ko rada mutiskā 
tulkošana, iestādēm ieteikts taupīt, izvairoties no vēlīnas sanāksmju atcelšanas, pēdējā 
brīdī iesniegtiem mutiskās tulkošanas pieprasījumiem, nevienmērīga sanāksmju 
sadalījuma nedēļā un gadā un lieliem ārštata konferenču tulku ceļa izdevumiem.

Eiropas skolas. Revīzijas palāta izveidoja īpašu gada pārskatu par Eiropas skolām un 
paskaidroja, ka 2004. finanšu gadā nav bijuši ziņojumā iekļaujami materiālas dabas 
jautājumi. 

5. Revīzijas palāta sniegusi vispārīgus ieteikumus Komisijai par to, kā samazināt kļūdu 
iespējamību iekšpolitikas jomās:
- mainīt tiesisko pamatu, izmantojot „vienību mērogu”, „vienotās likmes” un 

vienreizējos maksājumus;
- izveidot skaidrākas dažādu programmu procedūras un instrukcijas;
- mācīties no kļūdām, kas atklājušās ex-post revīzijās, lai uzlabotu kontroles un vadības 

sistēmas;
- rīkoties nekavējoties, ja parādījusies iespēja atgūt līdzekļus;
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- nodrošināt efektīvu iekšējās kontroles standartu ieviešanu.

Komisija reaģēja uz Revīzijas palātas ieteikumiem, paziņojot, ka tā gatavojas līdz 2005. 
gada beigām iesniegt rīcības plānu par to, kā aizpildīt plaisu, kas, pēc Komisijas domām, 
pastāv starp esošo kontroļu mehānismu un Revīzijas palātas „vienotās revīzijas” modeļa 
pamatprincipiem.

6. Budžeta izpilde

2004. gadā:
- DG EAC veica 90,39% no atļautajām saistību apropriācijām un 83,78% no atļautajiem 

maksājumiem;
- DG INFSO veica 93,6 % no atļautajām saistību apropriācijām un 86,34% no 

atļautajiem maksājumiem;
- Preses un sakaru DG veica 85,63% no atļautajām saistību apropriācijām un 79,33 % 

no atļautajiem maksājumiem. Šeit jāpiebilst, ka īpaši zems veikto saistību un 
maksājumu apropriāciju procents ir šādas budžeta pozīcijās – 16 03 (sabiedriskās 
domas tendenču analīze), 16 04 (saziņas līdzekļu integrēta pārvaldība), 16 05 
(informācijas līdzekļu un tīklu koordinācija ES) un 26 01 (administratīvie izdevumi).


