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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. odobrava priporočila, ki jih je Računsko sodišče podalo v svojem letnem poročilu v 
delu o notranjih politikah, da je treba zmanjšati nevarnosti napak, zlasti zaradi 
posebnosti, značilnih za upravičence do nepovratnih sredstev znotraj izobraževalnih, 
kulturnih, mladinskih in medijskih programov EU;

2. pozdravlja odgovore Komisije, da bo tudi nadalje vlagala trud v izboljšanje svojih 
sistemov notranjih kontrol z izvajanjem ukrepov, predvidenih v sporočilu o časovnem 
načrtu za integriran okvir notranje kontrole;

3. poudarja, kako pomembno je, da Komisija izkoristi védenje o postopkovnih težavah in 
ozkih grlih, na katera so ob upravljanju projektov naleteli upravičenci do nepovratnih 
sredstev; poziva ustrezne službe Komisije, naj doženejo rešitve in jih oblikujejo v 
poučne izkušnje, ki naj se razširijo med upravičence, prav tako pa naj se uporabijo za 
izboljšanje podatkov v notranjih postopkih;

4. opozarja, da bo velik pomen pripisoval vmesnim in naknadnim poročilom o oceni 
bodočih programov s področij vseživljenjskega učenja, kulture, medijev, mladine in 
državljanov za Evropo in zagovarja širšo uporabo kazalnikov ocenjevanja;

5. poudarja, da je pomembno krepiti večjezične postopke pri razpisih, namenjenih 
državljanom in morebitnim upravičencem iz programov EU;

6. ugotavlja nizko stopnjo izvajanja nekaterih ključnih proračunskih postavk za tisk in 
sporočanje in meni, da to ogroža učinkovito komunikacijsko politiko, ki bi ustrezno 
odrazila trenutne potrebe po razpravi o prihodnosti Unije.
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OBRAZLOŽITEV

1. Mnenje Odbora za kulturo in izobraževanje o postopku podelitve razrešnice za 
proračun 2003 se je osredotočilo predvsem na nadaljnje spremljanje ugotovitev 
posebnega poročila Računskega sodišča (RS) iz leta 2002 glede sistema upravljanja za 
programa Socrates in Mladina, ki ga izvaja GD EAC. Mnenje je zlasti:

- pozdravilo ukrepe Komisije za premagovanje slabosti v oblikovanju in 
upravljanju prve generacije programov Socrates in Mladina;

- spoznalo, da je usklajevanje med poenostavitvijo upravnih bremen za prosilce in 
obveznostmi, ki jih nalaga finančna uredba, težka naloga;

- ugotovilo pomen vmesnih poročil in poročil o oceni;
- poudarilo, da je pomembno omogočiti manj zapletene računovodske obveznosti 

upravičencem do sofinanciranja, širšo uporabo enkratnih pavšalnih subvencij, 
enostavnejšo dokumentacijo o finančni sposobnosti upravičencev.

Pokazalo je torej na sorazmernost kot na osnovno vprašanje, ki ga je treba obravnavati pri 
pripravi novih programov za finančno perspektivo po 2007.

2. Evropskemu parlamentu je računsko sodišče predstavilo svoje letno poročilo za 
proračunsko leto 2004 15. novembra 2005. Za področja pristojnosti Odbora za kulturo 
in izobraževanje je posebej pomemben del o notranjih politikah. Ta področja pokrivajo 
široko paleto dejavnosti, ki se izvajajo prek različnih večletnih programov, pri katerih se 
zasebnim in javnim upravičencem dodeljujejo nepovratna sredstva.

Analiza Računskega sodišča se še posebej osredotoča na:
- oceno notranjih kontrol zakonitosti in pravilnosti transakcij, posebej za GD INFSO: ta 

je pokazala, da so notranje kontrole v INFSO večinoma usklajene s splošnimi 
zahtevami. Upoštevati je treba, da je ta direktorat delno vključen v področje 
pristojnosti našega odbora šele od selitve služb za avdiovizualno politiko v GD INFSO 
v letu 2005.

- preizkuse vzorca obveznosti in plačil, odobrenih leta 2004 (posebno pozornost 
posveča okvirnemu programu za raziskave, skladu za begunce in generalnemu 
direktoratu za zdravje in potrošnike): to ni posebej zadevalo področja naših 
pristojnosti;

- letna poročila o dejavnostih in izjave generalnih direktorjev za celotno področje 
notranjih politik: to preverjanje se je zaključilo s pozitivno oceno Računskega sodišča 
o nadaljnjem napredku v strukturi, predstavitvi in kakovosti poročil različnih 
generalnih direktorjev.

3. Izpostaviti je možno nekaj splošnih pripomb, vključenih v poročilo Računskega 
sodišča:

- „v državah kandidatkah pri vseh programih in instrumentih še vedno obstajajo različno 
velika tveganja na ravni izvajalskih organizacij“ (točka VI, stran 13);

- „na področju notranjih politik, kljub napredku na nekaterih področjih, tveganje napak 
ne bo odpravljeno, če pravni okvir ne bo spremenjen tako, da bodo sistemi za 
povrnitev stroškov poenostavljeni, postopki in navodila, ki urejajo različne programe, 
pa natančneje pojasnjeni.“ (točka VII, stran 13);
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- Računsko sodišče je identificiralo nekaj pomanjkljivosti pri nekaterih izvajalskih 
agencijah, in sicer glede izboljšane pravilnosti in preglednosti postopkov izbire pri 
zaposlovanju novih uslužbencev (stran 276).

4. Nekatere posebne pripombe po poročilu Računskega sodišča veljajo izključno za 
GD EAC (in v nekaterih primerih za GD INFSO):

- moral bi biti izražen pridržek glede zagotovila, ki ga generalni direktorat lahko nudi v 
zvezi s programi, ki jih upravljajo nacionalne agencije v državah članicah; v zvezi s 
tem je treba omeniti, da nacionalne agencije trenutno upravljajo več kot 50 % 
proračuna GD EAC in da so bile v približno 10 % revidiranih nacionalnih agencij 
odkrite „znatne in očitne pomanjkljivosti“;

- Računsko sodišče opominja, kot že v Letnem poročilu 2003, da GD EAC nima 
vzpostavljenega nobenega postopka obveščanja z drugimi službami Komisije o 
pogodbenikih, ki sprejemajo več pogodb in pri katerih je revizija odkrila napake (stran 
197, opomba 27); 

- programi, pomembni za Odbor za kulturo in izobraževanje, v nasprotju s programi ES 
(npr. strukturni skladi itd.) vključujejo neposredna plačila upravičencem na osnovi 
povračila stroškov, ki so jih imeli upravičenci; to lahko poveča morebitna tveganja 
prevelikih ali premajhnih plačil;

- GD EAC in GD INFSO v letu 2004 kažeta večje popravke, izražene v odstotkih 
vrednosti revidiranih pogodb, v korist Komisije kot rezultat revizij pogodb (4,5 % za 
GD EAC, 7,1 % za GD INFSO); (Tabela 6.1);

- GD EAC je v letu 2004 revidiral veliko manj pogodb (in v manjši vrednosti) kot v letu 
2003; nasprotno je GD INFSO občutno povečal (zlasti glede na vrednost) delež 
revidiranih pogodb; to je tudi rezultat večjega števila revizij, povezanih s pogodbami v 
okviru dela raziskovalnega programa, ki ga vodi GD INFSO.

Večjezičnost: Posebno poročilo št. 1/2005 o odhodkih institucij za tolmačenje spodbuja 
institucije, da omogočijo prihranke v zvezi z obsegom poznih odpovedi, v zadnjem hipu 
vloženimi prošnjami za tolmaške storitve na sejah, neenakomerno razporejenostjo sej čez 
teden in skozi leto ter visokimi potnimi stroški za pomožne konferenčne tolmače.

Evropske šole: Računsko sodišče je pripravilo specifično letno poročilo o evropskih šolah 
in v njem pojasnjuje, da za proračunsko leto 2004 ni bilo treba poročati o nobeni 
materialni zadevi. 

5. Računsko sodišče je oblikovalo splošna priporočila Komisiji za zmanjšanje tveganja 
napak na področjih notranjih politik:
- s spremembami pravnega sistema z uporabo „enkratnih izplačil“, lestvic stroškov na 

enoto“ in „pavšalnih“ plačil, 
- z razjasnitvijo postopkov in navodil, ki urejajo različne programe,
- z izkoriščanjem napak, odkritih v okviru naknadnih revizij, za izboljševanje 

upravljavskih in kontrolnih sistemov,
- s hitrim ukrepanjem v primerih, kjer revizije pokažejo možnosti za izterjavo,
- z zagotavljanjem učinkovitega izvajanja standardov notranjega kontroliranja.
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Komisija se je na priporočila Računskega sodišča odzvala tako, da namerava do konca 
leta 2005 predložiti akcijski načrt za rešitev vrzeli, ki po njenem mnenju obstajajo med 
vzpostavljenim okvirom kontrole ter splošnimi načeli, ki jih je Sodišče opredelilo v 
svojem modelu „enotne revizije“.

6. Izvrševanje proračuna

V letu 2004:
- je GD EAC izvršil 90,93 % odobrenih sredstev za prevzem obveznosti in 83,78 % 

plačil;
- je GD INFSO izvršil 93,6 % odobritev za prevzem obveznosti in 86,34 % odobrenih 

plačil;
- je GD TISK in SPOROČANJE izvršil 85,63 % odobritev za prevzem obveznosti in 

79,33 % plačil; treba je opomniti, da je odstotek izvršenih odobritev za prevzem 
obveznosti/odobritev plačil posebno majhen pri proračunskih vrsticah 16 03 (Analiza 
trendov javnega mnenja), 16 04 (Integrirano upravljanje sredstev obveščanja), 16 05 
(Usklajevanje informacijskih relejev in omrežij v Evropski uniji) in 26 01 (Upravni 
odhodki). 


