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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ställer sig bakom de rekommendationer som revisionsrätten gjort i 
årsrapportens kapitel om inre politik och som handlar om behovet av att minska riskerna 
för fel, framför allt mot bakgrund av de särdrag som är utmärkande för stödmottagarna 
inom EU:s program för utbildning, kultur, ungdom och medier.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens svar, där kommissionen utfäst sig fortsätta 
sitt arbete till förmån för bättre interna kontroller med hjälp av de åtgärder som 
föreskrivits i kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern 
kontroll.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att kommissionen drar nytta av de flaskhalsar 
och de svårigheter i samband med förfarandena vilka stödmottagarna upplevt vid 
projektförvaltningen samt uppmanar kommissionens berörda tjänsteenheter att finna 
lösningar och ordna dessa i form av lärdomar för stödmottagarna, avsedda för spridning
bland dem, liksom också för att med deras hjälp förbättra arbetsinsatserna vid de interna 
förfarandena.

4. Europaparlamentet erinrar om sin avsikt att fästa stor vikt vid delrapporter och 
slutrapporter om utvärderingen av framtida versioner av programmen Livslångt lärande, 
Kultur, Medier, Ungdom och Medborgare för Europa och förespråkar en mera utbredd 
användning av indikatorer för bedömning.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av att flerspråkigheten bättre får komma till sin rätt 
vid förfarandena i samband med ansökningsomgångar som riktar sig till medborgarna och 
potentiella stödmottagare i samband med EU-program.

6. Europaparlamentet konstaterar i hur ringa grad vissa viktiga budgetposter med anknytning 
till press och kommunikationer genomförts och anser att detta är till stor skada för en 
effektiv kommunikationspolitik som adekvat kunde återspegla det aktuella behovet av en 
debatt kring unionens framtid.



PE 365.108v01-00 4/6 PA\592234SV.doc

SV

BAKGRUNDSINFORMATION

1. Kulturutskottets yttrande i samband med förfarandet för ansvarsfrihet för 
genomförandet av budgeten för 2003 inriktade sig i huvudsak på en uppföljning av 
revisionsrättens särskilda rapport från 2002 om det förvaltningssystem som 
generaldirektoratet för utbildning och kultur använt för programmen Sokrates och 
Ungdom. Yttrandet inriktade sig framför allt på att

– välkomna de steg som kommissionen vidtagit hittills för att komma till rätta med de 
brister i programutformning och programförvaltning som var ett problem i den 
första generationen av programmen Sokrates och Ungdom,

– notera att kommissionen står inför en svår uppgift när den försöker att förena 
kraven på att de administrativa bördor som läggs på bidragssökande under program 
av detta slag skall vara så lätta som möjligt med de krav som ställs av 
budgetförordningen,

– notera vikten av delrapporter och slutrapporter,
– understryka vikten av att i fall av samfinansiering ställa mindre dyrbara krav på 

ekonomisk redovisning på bidragsmottagarna samt medge större användning av 
schablonbidrag och enklare dokumentation om bidragsmottagarnas ekonomiska 
kapacitet.

Det påpekades av denna anledning att proportionaliteten var en viktig fråga som måste 
tas upp vid det förberedande arbetet med de nya programmen för budgetplanen efter 
2007.

2. Revisionsrätten lade fram sin årsrapport om budgetåret 2004 för 
Europaparlamentet den 15 november 2005. Kapitlet om inre politik är av särskilt 
intresse ur synvinkel av de områden som utskottet för kultur och utbildning har 
behörighet för. Dessa områden innefattar en mängd verksamhetsformer som genomförs 
med hjälp av olika fleråriga program där stöd ges till både privata och offentliga 
mottagare.

Revisionsrättens analys inriktar sig särskilt på följande:

– En bedömning av de interna kontrollerna av transaktionernas laglighet och 
korrekthet, framför allt vid generaldirektoratet för informationssamhälle och 
medier. Av den framgick det att de interna kontrollerna vid detta generaldirektorat i 
regel stämde överens med baskraven. Erinras bör att det är endast sedan 
tjänsteenheterna för audiovisuell politik överförts till detta generaldirektorat under 
2005 som generaldirektoratet till viss del faller inom ansvarsområdet för vårt 
utskott. 

– Stickprov på åtaganden och betalningar som godkänts under 2004 (med särskild 
inriktning på ramprogrammet för forskning, flyktingfonden och generaldirektoratet 
för hälsa och konsumentskydd); detta berörde inte just de områden som vi har 
behörighet för.

– Årliga verksamhetsrapporter och förklaringar från generaldirektörerna inom alla 
områden för den inre politiken: vid analysen bekräftades det från revisionsrättens 
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sida att strukturen i, presentationen av och kvaliteten på generaldirektörernas 
rapporter ytterligare förbättrats.

3. Vissa allmänna anmärkningar i revisionsrättens rapport kan understrykas, nämligen 
följande:

– ”(...) det kvarstår olika grader av risker vid genomförandeorganisationen i 
kandidatländerna för alla program och instrument” (punkt VI, sida 13),

– ”När det gäller inre politik [kommer] trots framstegen på vissa områden risken för 
fel (...) troligen att kvarstå om inte den lagstadgade ramen ändras för att förenkla 
systemet för återbetalning av utgifter och förtydliga förfarandena och anvisningarna 
för de olika programmen” (punkt VII c, sida 13),

– Revisionsrätten har påtalat att somliga genomförandeorgan inte tillräckligt lyckats 
förbättra sin personalrekrytering genom mera korrekta urvalsförfaranden och bättre 
insyn i dem (sida 276).

4. Vissa särskilda anmärkningar som följt av revisionsrättens rapport berör endast 
generaldirektoratet för utbildning och kultur (och i vissa fall generaldirektoratet för 
hälsa och konsumentskydd).

– En reservation borde ha gjorts när det gäller den säkerhet som generaldirektoratet 
kan ge i förhållande till de program som förvaltas av medlemsstaternas nationella 
byråer. Noteras bör i detta sammanhang att mer än 50 procent av budgeten vid 
generaldirektoratet för utbildning och kultur i dag förvaltas av nationella byråer och 
att det vid cirka 10 procent av de nationella byråer som granskats upptäckts 
"betydande och uppenbara brister".

– Liksom i årsrapporten 2003 påtalar revisionsrätten att generaldirektoratet för 
utbildning och kultur inte har några rutiner för att underrätta kommissionens andra 
tjänsteenheter om fall där en avtalspart tilldelats flera olika kontrakt och det vid en 
granskning påvisats felaktigheter (fotnot 27, sida 197).

– Till skillnad från andra gemenskapsprogram (såsom strukturfonderna etc.) 
innefattar de program som är av intresse för utskottet för kultur och utbildning 
direkta betalningar till stödmottagarna, såsom ersättning för kostnader som dessa 
haft. Detta kan medföra större risker för att det betalas ut för mycket eller för litet.

– Bäggedera generaldirektoraten, GD Utbildning och kultur likaväl som GD 
Informationssamhälle och medier, uppvisade under 2004 ökade justeringar till 
förmån för kommissionen, uttryckta i form av värdet i procent av granskade 
kontrakt, som ett resultat av granskningarna av kontrakten (4,5 procent för GD 
Utbildning och kultur och 7,1 procent för GD Informationssamhälle och medier) 
(tabell 6.1).

– Generaldirektoratet för utbildning och kultur granskade avsevärt färre kontrakt (och 
till ett mindre värde) under 2004 jämfört med 2003. Generaldirektoratet för 
informationssamhälle och medier uppvisade däremot en kraftig ökning av de 
granskade kontrakten (framför allt uttryckt i värde). Detta beror också på ett ökat 
antal granskningar av kontrakt med anknytning till den del av 
forskningsprogrammet som omhänderhas av generaldirektoratet för 
informationssamhälle och medier.
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Flerspråkigheten: Den särskilda rapporten nr 5/2005 om utgifter för tolkning vid 
institutionerna uppmuntrade till inbesparingar genom undvikande av sent inställda 
möten, förfrågningar om tolkning i sista minuten, en ojämn fördelning av möten under 
veckans och årets lopp och höga resekostnader för extraanställda konferenstolkar.

Europaskolorna: Revisionsrätten framlade sin särskilda årsrapport om Europaskolorna 
och klarlade att det inte fanns några väsentliga frågor att rapportera för budgetåret 2004.

5. Revisionsrätten gjorde allmänna rekommendationer till kommissionen för att 
riskerna för fel skulle minskas inom områdena för den inre politiken, varvid 
kommissionen uppmanades att

– ändra den rättsliga ramen för att förenkla systemen för återbetalning av kostnader 
genom att i högre utsträckning använda ”klumpsummor”, ”enhetskostnadstariffer” 
och ”standardbelopp”, 

– förtydliga förfaranden och anvisningar för de olika programmen,
– lära sig av de fel som upptäckts vid granskningarna i efterhand för att förbättra 

förvaltnings- och kontrollsystemen,
– vidta snabba åtgärder i fall där granskningarna visar att det finns möjlighet att 

återkräva medel,
– se till att normerna för intern kontroll tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

Kommissionen bemötte revisionsrättens rekommendationer med ett konstaterande om 
att den innan årets slut avser lägga fram en handlingsplan för att undanröja de skillnader 
som den anser finns mellan den befintliga kontrollstrukturen och de allmänna principer 
revisionsrätten identifierat i sitt yttrande nr 2/2004 om införandet av en ”samordnad 
granskning”.

6. Genomförandet av budgeten

Under 2004:

– genomförde generaldirektoratet för utbildning och kultur 90,39 procent av alla 
godkända åtaganden och 83,78 procent av betalningarna,

– genomförde generaldirektoratet för informationssamhälle och medier 93,6 procent 
av alla godkända åtaganden och 86,34 procent av betalningarna,

– genomförde generaldirektoratet för press och kommunikation 85,63 procent av alla 
godkända åtaganden och 79,33 procent av betalningarna. Noteras bör i detta 
sammanhang att procenten för åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden är särskilt låg för budgetposterna 16 03 (analys av 
tendenserna i opinionen), 16 04 (integrerad förvaltning av kommunikationsmedel), 
16 05 (samordning av informationskontor och nätverk inom Europeiska unionen), 
26 01 (administrativa utgifter).


