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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

1. popiera zalecenia Trybunału Obrachunkowego, zawarte w rozdziale jego 
sprawozdania rocznego na temat polityk wewnętrznych, dotyczące konieczności 
zmniejszenia ryzyka błędów, w szczególności w świetle szczególnych cech 
charakteryzujących beneficjentów dotacji w ramach programów UE z dziedziny 
edukacji, kultury, młodzieży i mediów;

2. przyjmuje z zadowoleniem odpowiedzi udzielone przez Komisję dotyczące 
kontynuacji jej starań na rzecz usprawnienia systemów kontroli wewnętrznej poprzez 
realizację działań przewidzianych w komunikacie na temat harmonogramu działań 
dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej;

3. podkreśla znaczenie, jakie dla Komisji ma finansowanie obszarów trudności 
proceduralnych i „wąskich gardeł” napotykanych przez beneficjentów dotacji przy 
zarządzaniu projektami; wzywa właściwe służby Komisji do rozpoznania rozwiązań 
i przygotowania ich w formie lekcji do opanowania i rozpowszechnienia pomiędzy 
beneficjentami, jak również do wykorzystywania dla potrzeb udoskonalenia nakładów 
na procedury wewnętrzne;

4. przypomina, że będzie przywiązywać ogromną wagę do tymczasowych sprawozdań 
oceniających i sprawozdań oceniających ex-post, dotyczących przyszłych programów 
„Uczenie się przez całe życie”, „Kultura”, „Media”,, „Młodzież” i „Obywatele dla 
Europy”, jak również zaleca stosowanie w szerszym zakresie wskaźników oceny;

5. podkreśla znaczenie wzmacniania procedur opartych na zasadzie wielojęzyczności 
w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków skierowanych do obywateli 
i potencjalnych beneficjentów programów UE;

6. zwraca uwagę na niski wskaźnik wykonania niektórych kluczowych linii budżetowych 
dotyczących prasy i komunikacji oraz stwierdza, że przynosi to szkodę efektywnej 
polityce komunikacyjnej, mogącej we właściwy sposób odzwierciedlić bieżącą 
potrzebę przeprowadzenia debaty dotyczącej przyszłości Unii.
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NOTATKA INFORMACYJNA

1. Opinia Komisji Kultury i Edukacji w sprawie procedury udzielania absolutorium z 
wykonania budżetu w 2003 r. koncentrowała się przede wszystkim na kontynuacji 
sprawozdania specjalnego Trybunału Obrachunkowego (ETO) za 2002 r., dotyczącego 
systemu zarządzania realizowanego przez DG EAC (Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i 
Kultury) dla programów „Socrates” i „Młodzież”. W szczególności opinia:

- przyjęła z zadowoleniem kroki podjęte przez Komisję w kierunku 
przezwyciężenia słabości w dziedzinie projektowania i zarządzania pierwszą 
generacją programów „Socrates” i „Młodzież”;

- zwróciła uwagę na trudne zadanie, jakim jest uzgodnienie uproszczenia obciążeń 
administracyjnych dla osób składających wnioski o dotacje, jak również 
zobowiązania nałożonego przez rozporządzenie finansowe;

- zwróciła uwagę na znaczenie sprawozdań tymczasowych i oceniających;
- podkreśliła znaczenie możliwości nakładania mniej kłopotliwych zobowiązań 

rachunkowych na beneficjentów współfinansowania, wykorzystania w większym 
zakresie dotacji zryczałtowanych, uproszczonej dokumentacji dotyczącej 
możliwości finansowych beneficjentów.

W związku z tym wskazała ona proporcjonalność jako zasadę przewodnią dla 
przygotowywania nowych programów dla Perspektyw Finansowych po 2007 r.

2. Trybunał Obrachunkowy przedstawił swoje sprawozdanie roczne za rok 
obrachunkowy 2004 Parlamentowi Europejskiemu w dniu 15 listopada 2005 r. Fragment 
sprawozdania odnoszący się do polityk wewnętrznych jest szczególnie interesujący z 
punktu widzenia zakresu kompetencji Komisji Kultury i Edukacji. Obejmują one szeroką 
sferę działań wdrażanych za pośrednictwem rozmaitych wieloletnich programów, 
w ramach których przeznacza się dotacje na rzecz beneficjentów prywatnych 
i publicznych.

Analiza Trybunału Obrachunkowego w szczególności koncentruje się na:
- ocenie kontroli wewnętrznych dotyczących legalności i prawidłowości transakcji, 

w szczególności dokonanych przez Dyrekcję Generalną INFSO (Dyrekcję Generalną 
ds. Społeczeństwa Informacyjnego): wykazała ona, że kontrole wewnętrzne w obrębie 
INFSO były w zasadzie zgodne z wymogami ogólnymi. Należy pamiętać, że dopiero 
po przeniesieniu w 2005 r. służb ds. polityki audiowizualnej do DG INFSO Dyrekcja 
ta została częściowo włączona do obszaru odpowiedzialności naszej Komisji.

- badaniach przykładowych zobowiązań i płatności zatwierdzonych w 2004 r. (ze 
szczególnym uwzględnieniem Ramowego Programu Badawczego, Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców, a także Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów): nie dotyczyło to w sposób szczególny naszych obszarów 
odpowiedzialności;

- rocznych sprawozdaniach z działalności oraz deklaracjach dyrektorów generalnych 
wszystkich dziedzin związanych z politykami wewnętrznymi: egzamin ten przyniósł 
wynik w postaci pozytywnej oceny ETO dotyczącej dalszej poprawy struktury, 
prezentacji i jakości sprawozdań różnych dyrektorów generalnych.
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3. Niektóre z ogólnych uwag zamieszczonych w sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego można by podkreślić:

- „na poziomie organizacji wdrażających w państwach kandydujących, we wszystkich 
programach i instrumentach pomocy utrzymuje się ryzyko o różnym stopniu 
nasilenia” (pkt VI, str. 13);

- „w przypadku polityk wewnętrznych, mimo poczynionego w niektórych obszarach 
postępu,, ryzyko występowania błędów będzie prawdopodobnie się utrzymywać, 
jeżeli nie zostaną zmienione ramy prawne w celu uproszczenia systemów zwrotu 
kosztów i lepszego objaśnienia procedur i instrukcji stosowanych przy różnych 
programach” (pkt VII c, str. 14);

- ETO zidentyfikował kilka słabych punktów, mianowicie te dotyczące rekrutacji 
personelu w zakresie ulepszonej prawidłowości i przejrzystości procedur doboru, w 
odniesieniu do niektórych agencji wykonawczych (str. 276).

4. Niektóre ze szczegółowych uwag wynikających ze sprawozdania Trybunału 
Obrachunkowego odnoszą się wyłącznie do Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji 
i Kultury (a w niektórych przypadkach do Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego):

- Należało wnieść zastrzeżenie w odniesieniu do gwarancji, jakiej Dyrekcja Generalna 
może udzielić w związku z programami zarządzanymi przez agencje krajowe 
w Państwach Członkowskich. W tym względzie należy zwrócić uwagę, że więcej niż 
50% budżetu Dyrekcji Generalnej EAC jest w chwili obecnej zarządzane przez 
agencje krajowe, i że w około 10% skontrolowanych agencji krajowych stwierdzono 
„znaczące i oczywiste niedociągnięcia”.

- ETO przypomina, jak robił to już w sprawozdaniu rocznym za rok 2003, że Dyrekcja 
Generalna EAC nie dysponuje procedurą informacyjną, jaką można zastosować 
w odniesieniu do innych służb Komisji w sprawie wykonawców zawierających 
umowy wielokrotne, jak również w przypadkach, gdy w wyniku kontroli wykryte 
zostały błędy (przypis 27, str. 197).

- W odróżnieniu od innych programów WE (np. Funduszy Strukturalnych itp.), 
programy pozostające w sferze zainteresowania Komisji Kultury i Edukacji obejmują 
płatności bezpośrednie dla beneficjentów w oparciu o zwrot kosztów przez nich 
poniesionych. Może to zwiększyć zagrożenie potencjalnym ryzykiem wystąpienia 
nadpłat lub niedopłat.

- Zarówno Dyrekcja Generalna EAC, jak i Dyrekcja Generalna INFSO wykazały 
w 2004 r zwiększone korekty kosztów kwalifikowalnych na rzecz Komisji w wyniku 
kontroli umów, jako procentową wartość skontrolowanych umów (4,5% w przypadku 
Dyrekcji Generalnej EAC, 7,1% w przypadku Dyrekcji Generalnej INFSO). (Tabela 
6.1).

- W porównaniu z 2003 r. w 2004 r. Dyrekcja Generalna EAC skontrolowała o wiele 
mniejszą liczbę umów opiewających na mniejsze sumy. Z kolei Dyrekcja Generalna 
INFSO znacząco zwiększyła (szczególnie pod względem ich wartości) liczbę 
skontrolowanych umów. Jest to również związane ze wzrostem liczby kontroli 
dotyczących umów realizowanych w ramach części Programu Badawczego 
zarządzanego przez Dyrekcję Generalną INFSO.



PE 365.108v01-00 6/6 PA\592234PL.doc

PL

Wielojęzyczność: sprawozdanie specjalne nr1/2005, dotyczące wydatków związanych 
z tłumaczeniem ustnym poniesionych przez Instytucje, zachęca je do dokonywania 
oszczędności poprzez unikanie późnego odwoływania spotkań, składania zamówień 
w ostatniej chwili, nierównomiernego rozkładania spotkań w ciągu miesiąca i roku oraz 
wysokich kosztów podróży pomocniczych tłumaczy konferencyjnych.

Szkoły Europejskie: ETO opracował swoje odrębne sprawozdanie roczne dotyczące Szkół 
Europejskich oraz wyjaśnił, że w roku obrachunkowym 2004 nie stwierdzono żadnych 
istotnych kwestii, które należałoby ująć w sprawozdaniu rocznym.

5. Trybunał Obrachunkowy zalecił Komisji w celu zmniejszenia ryzyka występowania 
błędów w zakresie polityk wewnętrznych:
- zmianę ram prawnych w celu uproszczenia systemów zwrotu kosztów, które obecnie 

przewidują płatności ryczałtowe, skalę jednostek kosztów oraz płatności według 
stawek ryczałtowych

- lepsze objaśnienia procedur i instrukcji stosowanych przy różnych programach
- wykorzystanie błędów wykrytych podczas kontroli ex-post do poprawy systemów 

nadzoru i kontroli
- podejmowanie w krótkim czasie działań w przypadkach gdy kontrole wskazują na 

możliwość odzyskania środków
- zapewnienie skutecznego wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej

W odpowiedzi na zalecenia ETO Komisja oświadczyła, że zamierza przedstawić do 
końca 2005 r. plan działania zmierzający do wyeliminowania różnic, jakie istnieją jej 
zdaniem między obowiązującymi ramami prawnymi w zakresie kontroli a ogólnymi 
zasadami podanymi przez Trybunał w sprawie „jednolitego modelu kontroli”.

6. Wykonanie budżetu

W 2004 r.:
- Dyrekcja Generalna EAC zrealizowała 90,39% zatwierdzonych środków na pokrycie 

zobowiązań i 83,78% środków na pokrycie płatności.
- Dyrekcja Generalna INFSO zrealizowała 93,6% zatwierdzonych środków na pokrycie 

zobowiązań i 86,34% środków na pokrycie zatwierdzonych płatności.
- Dyrekcja Generalna ds. Prasy i Komunikacji zrealizowała 85,63% zatwierdzonych 

środków na pokrycie zobowiązań i 79,33% środków na pokrycie płatności. Należy 
w tym miejscu zauważyć, że odsetek zrealizowanych środków na pokrycie 
zobowiązań / płatności jest szczególnie niski dla linii budżetowych 16 03 (analiza 
tendencji opinii publicznej), 16 04 (zintegrowane zarządzanie środkami
komunikowania), 16 05 (koordynacja systemów przekazywania informacji i sieci 
informacyjnych w UE), 26 01 (wydatki administracyjne).


