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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt de aanbevelingen van de Rekenkamer in het gedeelte van zijn jaarverslag over 
intern beleid ten aanzien van de noodzaak om het risico van fouten te verminderen, in 
het bijzonder in het licht van de specifieke kenmerken van begunstigden van subsidies 
binnen de EU-programma’s op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en de media;

2. is verheugd over de antwoorden van de Commissie hierop, waarin zij aangeeft dat zij 
haar inspanningen tot verbetering van de internecontrolesystemen zal voortzetten door 
de tenuitvoerlegging van de maatregelen die zijn vastgelegd in de Mededeling over 
een routekaart naar een geïntegreerd internecontrolekader;

3. onderstreept dat het van groot belang is dat de Commissie in het beheer van projecten 
de ervaringen ten aanzien van procedurele moeilijkheden en knelpunten voor 
begunstigden van subsidies benut; nodigt de desbetreffende diensten van de 
Commissie uit om oplossingen te vinden en deze vast te leggen in de vorm van lessen 
waar begunstigden van kunnen leren en die onder hen worden verspreid, maar die ook 
worden gebruikt als input ter verbetering van interne procedures;

4. brengt in herinnering dat ze veel belang zal hechten aan de verslagen van tussentijdse 
evaluaties en evaluaties achteraf van de toekomstige programma’s voor levenslang 
leren, cultuur, media, jeugd en burgers voor Europa, en pleit voor een breder gebruik 
van beoordelingsindicatoren;

5. benadrukt het belang van sterkere meertalige procedures met betrekking tot 
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die gericht zijn tot burgers en potentiële 
begunstigden van EU-programma’s;

6. wijst op de lage uitvoeringsgraad van sommige essentiële begrotingslijnen op het 
gebied van pers en communicatie en is van mening dat dit een belemmering vormt 
voor een doeltreffend communicatiebeleid dat naar behoren kan voorzien in de huidige 
behoefte aan een discussie over de toekomst van de Unie;
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ACHTERGRONDNOTA

1. Het advies van de Commissie cultuur en onderwijs over de kwijtingsprocedure voor 
de begroting voor 2003 was voornamelijk gericht op de follow-up van het Speciaal 
verslag 2002 van de Rekenkamer over het beheerssysteem dat DG EAC gebruikte voor de 
programma's Socrates en Jeugd voor Europa. In het bijzonder werd in dat advies: 

- tevredenheid uitgesproken over de stappen die de Commissie had genomen om de 
gebreken in de programmaopzet en het programmabeheer van de eerste generatie 
van het Socrates- en het Jeugdprogramma aan te pakken;

- vastgesteld dat de Commissie een moeilijke opdracht heeft, doordat zij zowel de 
administratieve lasten voor aanvragers moet beperken als aan de haar door het 
Financieel Reglement opgelegde verplichting moet voldoen;

- gewezen op het belang van tussentijdse verslagen van evaluatieverslagen;
- het belang onderstreept van het toestaan van minder belastende boekhoudkundige 

verplichtingen voor begunstigden van cofinanciering, een groter beroep op 
forfaitaire subsidies en eenvoudiger documentatie over de financiële capaciteit 
van begunstigden.

Om die reden werd proportionaliteit gezien als een essentiële vereiste in de voorbereiding 
van de nieuwe programma’s voor de financiële vooruitzichten na 2007.

2. Op 15 november 2005 heeft de Rekenkamer zijn jaarverslag over het begrotingsjaar 
2004 ingediend bij het Europees Parlement. Het gedeelte over intern beleid is van 
bijzonder belang voor de terreinen die onder de Commissie cultuur en onderwijs 
ressorteren. Deze bestrijken een breed scala aan activiteiten, die ten uitvoer worden 
gelegd via een groot aantal verschillende meerjarenprogramma’s waarin subsidies 
worden verleend aan begunstigden in de particuliere en de overheidssector.

De analyse van de Rekenkamer richt zich vooral op:
- de beoordeling van de interne controle op de wettigheid en regelmatigheid van 

verrichtingen, in het bijzonder van DG INFSO: hieruit is gebleken dat de interne 
controles binnen INFSO in de meeste gevallen voldeden aan de algemene vereisten. Er 
zij op gewezen dat dit DG pas voor een deel onder het werkgebied van onze 
commissie valt sinds de diensten voor audiovisueel beleid in 2005 bij DG INFSO zijn 
ondergebracht;

- controle van een steekproef van de vastleggingen en betalingen waarvoor in 2004 
toestemming was verleend (met speciale aandacht voor het Kaderprogramma voor 
onderzoek, het Vluchtelingenfonds en het DG Gezondheid en 
consumentenbescherming): dit had niet specifiek betrekking op het werkgebied van 
onze commissie;

- de jaarlijkse activiteitenverslagen en verklaringen van de directeuren-generaal van alle 
interne beleidsterreinen: dit leverde een positieve beoordeling door de Rekenkamer op 
over de verdere verbetering van de opzet, de presentatie en de kwaliteit van de
verslagen van de verschillende directeuren-generaal.

3. Het is nuttig een aantal algemene opmerkingen in het jaarverslag van de 
Rekenkamer speciaal onder de aandacht te brengen:
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- “dat er voor alle programma’s en instrumenten op het gebied van 
pretoetredingsstrategie op het niveau van de uitvoerende organisaties in de kandidaat-
lidstaten grotere of kleinere risico’s bestaan” (punt VI, blz. 13);

- “bij het interne beleid verschaffen de controlebevindingen van de Rekenkamer (…), 
ondanks de op bepaalde gebieden geboekte vooruitgang, onvoldoende zekerheid over 
de wettigheid en regelmatigheid van betalingen. Het risico van fouten blijft 
waarschijnlijk bestaan, tenzij de regelgeving wordt gewijzigd teneinde de 
kostenvergoedingssystemen te vereenvoudigen en de procedures en voorschriften voor 
de verschillende programma’s te verhelderen” (punt VII, onder c, blz. 13);

- een aantal zwakke punten die door de Rekenkamer worden aangegeven voor sommige 
uitvoerende organisaties, met name ten aanzien van de werving van personeel in 
termen van juistere en transparantere selectieprocedures (blz. 276).

4. Een aantal specifieke opmerkingen in het verslag van de Rekenkamer heeft 
uitsluitend betrekking op DG EAC (en in sommige gevallen op DG INFSO):

- Er had een voorbehoud moeten worden gemaakt bij de zekerheid die het directoraat-
generaal kan geven met betrekking tot door de nationale agentschappen in de lidstaten 
beheerde programma’s. In dit verband zij opgemerkt dat meer dan 50 % van het 
budget van DG EAC op dit moment wordt beheerd via nationale agentschappen en dat 
bij ongeveer 10 % van de gecontroleerde nationale agentschappen “aanzienlijke en 
duidelijke tekortkomingen” zijn vastgesteld.

- Net als in zijn jaarverslag over 2003 wijst de Rekenkamer erop dat DG EAC geen 
procedures heeft om andere diensten van de Commissie te informeren over 
contractanten die verscheidene contracten hebben en ten aanzien van wie een controle 
fouten aan het licht heeft gebracht (voetnoot 27, blz. 197).

- In tegenstelling tot andere EG-programma’s (zoals onder meer de structuurfondsen) is 
bij de programma’s die binnen het werkterrein van de Commissie cultuur en onderwijs 
vallen, sprake van rechtstreekse betalingen aan de begunstigden op basis van 
vergoeding van door de begunstigden gemaakte kosten. Dit kan leiden tot een groter 
risico van te hoge of te lage betalingen. 

- Zowel DG EAC als DG INFSO gaven in 2004 een hogere aanpassing ten gunste van 
de Commissie te zien als gevolg van de controle op contracten, uitgedrukt als 
percentage van de waarde van gecontroleerde contracten (4,5 % voor DG EAC, 7,1 % 
voor DG INFSO) (Tabel 6.1):

- DG EAC heeft in 2004 veel minder contracten gecontroleerd dan in 2003 (en ook voor 
een geringere totale waarde). Bij DG INFSO daarentegen is de controle van contracten 
aanzienlijk gestegen (vooral in waarde). Dit is mede het gevolg van controles in 
verband met contracten in het deel van het Programma voor onderzoek dat door DG 
INFSO wordt uitgevoerd.

Meertaligheid: In Speciaal verslag nr. 1/2005 over de uitgaven van de instellingen voor 
vertolking worden deze aangemoedigd te besparen door te late annuleringen, aanvragen 
kort voor de vergadering, een ongelijke spreiding van vergaderingen over de week en het 
jaar en hoge reiskosten voor freelance conferentietolken te vermijden.

Europese scholen: De Rekenkamer heeft zijn specifieke jaarverslag over de Europese 
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scholen uitgebracht en meegedeeld dat er over het begrotingsjaar 2004 geen inhoudelijke 
kwestie was die moest worden gerapporteerd.

5. De Rekenkamer heeft algemene aanbevelingen gedaan aan de Commissie teneinde het 
risico van fouten met betrekking tot gebieden van intern beleid te verkleinen door:
- de regelgeving aan te passen door het gebruik van betalingen ineens, betalingen 

volgens eenheidsschalen of forfaitaire betalingen uit te breiden;
- de procedures en instructies voor de verschillende programma’s te vereenvoudigen;
- de uit de audits achteraf gebleken fouten te benutten om de beheers- en 

controlesystemen te verbeteren;
- snel op te treden wanneer blijkt dat er mogelijkheden tot terugvordering zijn;
- de doeltreffende toepassing van internecontrolenormen te verzekeren.

De Commissie heeft in reactie op de aanbevelingen van de Rekenkamer verklaard dat zij 
voornemens is eind 2005 een actieplan in te dienen ter overbrugging van de kloof die 
volgens haar bestaat tussen het huidige controlekader en de algemene beginselen die de 
Rekenkamer in haar advies over het “single audit”-model heeft uiteengezet.

6. Uitvoering van de begroting

In 2004:
- heeft DG EAC 90,39 % van de beschikbare vastleggingskredieten en 83,78 % van de 

beschikbare betalingskredieten gebruikt;
- heeft DG INFSO 93,6 % van de beschikbare vastleggingskredieten en 86,34 % van de 

beschikbare betalingskredieten gebruikt;
- heeft DG Pers en communicatie 85,63 % van de beschikbare vastleggingskredieten en 

79,33 % van de beschikbare betalingskredieten gebruikt. Hierbij moet worden 
aangetekend dat het percentage van de vastleggings-/betalingskredieten dat is 
gebruikt, bijzonder laag is voor de begrotingslijnen 16 03 (analyse van de trends 
binnen de publieke opinie), 16 04 (geïntegreerd beheer van communicatiemiddelen), 
16 05 (coördinatie van informatiesteunpunten en -netwerken in de EU) en 26 01 
(administratieve uitgaven).


