
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok

budżetowy 2004

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając końcowe sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii za rok budżetowy 2004 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Euro-
pejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2004 wraz
z odpowiedziami Centrum (2),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. (5972/2006 – C6-0093/2006),

— uwzględniając Traktat WE, w szczególności jego art. 276,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3),
w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (4), w szczególności jego art. 11a,

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5), w szczególności jego art. 94,

— uwzględniając art. 71 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatel-
skich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0097/2006),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że
sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2004 r. jest wiarygodne oraz że
transakcje, których dotyczy sprawozdanie, zostały, jako całość, przeprowadzone zgodnie z prawem
i prawidłowo,

B. mając na uwadze oświadczenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym uzyskał on wystar-
czające zapewnienia ze strony wszystkich agencji, z wyjątkiem wyraźnych zastrzeżeń dotyczących
roku budżetowego 2004 sformułowanych wobec Europejskiej Agencji Odbudowy, Europejskiego
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Europejskiej Fundacji Kształcenia, Europejskiego
Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA),

1. przypomina, że zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego Parlament udziela absolutorium
z wykonania budżetów organom utworzonym przez Wspólnoty i posiadającym osobowość prawną,
które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu; wskazuje jednak, że nie wszystkie z tych organów są
całkowicie, czy choćby częściowo, finansowane poprzez dotacje z budżetu; zaznacza, że w związku
z powyższym decyzja o absolutorium obejmuje zarówno budżetowe, jak i pozabudżetowe środki
finansowania tych organów; uznaje za niedopuszczalne, że niektóre organy utworzone przez Unię
są rozliczane z wydatkowania wpływów uzyskanych ze źródeł pozabudżetowych, podczas gdy inne,
nie otrzymujące dotacji z budżetu – nie są; potwierdza zasadę, zgodnie z którą wszystkie agencje
wspólnotowe, korzystające bądź nie z dotacji, podlegają Parlamentowi jeżeli chodzi o udzielenie
absolutorium, nawet w przypadkach gdy na mocy tekstu je ustanawiającego interweniuje inna
władza udzielająca absolutorium; przyjmuje pogląd, że należy zmienić wszystkie teksty pozostające
w sprzeczności z tą zasadą;
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2. jest zdania, że tabela 1 ze sprawozdania Trybunału Obrachunkowego – wprowadzona po raz
pierwszy w związku z absolutorium za rok budżetowy 2003, zawierająca zestawienie kompetencji
i obowiązków, sposobu zarządzania, zasobów, działalności oraz usług oferowanych przez Centrum
– jest wysoce przydatna; zauważa, że informacje zawarte w tabeli 1 zostały dostarczone przez Euro-
pejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; zwraca się do Trybunału Obrachunko-
wego o sprawdzenie zawartości tabeli 1;

3. podkreśla, że agencje powinny starać się dokonywać wydatków w sposób nie tylko prawidłowy, ale
również jak najbardziej wydajny i skuteczny; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, by
rozważył możliwość poszerzenia swoich specjalnych sprawozdań rocznych w sprawie agencji
o analizę wyników działalności i realizacji celów; nalega, w związku z powyższym i zgodnie z treścią
swoich rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2003, aby uwzględniane były
następujące elementy: unikanie w możliwie największym stopniu dublowania się zadań oraz szcze-
gółowe przedstawienie środków mających na celu poprawę stosowania zasady przejrzystości
w komunikacji z obywatelami, a także wspólnotowych środków pozytywnego działania na rzecz
równouprawnienia kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach rekrutacji, szkolenia zawodowego
i podziału obowiązków;

4. stwierdza, że agencje wspólnotowe nie zawsze cieszą się dobrym wizerunkiem i opinią, że wiele
z nich nie zasługuje na ten negatywny wizerunek i że należy informować o tym obywateli Unii
Europejskiej, uzasadniając tak często, jak to konieczne, odpowiednimi środkami, rację istnienia tych
agencji i ich osiągnięcia; wnosi, aby Komisja podjęła w tym celu działania, wykorzystując środki,
jakie uzna za konieczne;

5. stwierdza, że rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. pociągnęło za sobą liczne skutki dla struktur
i sposobów działania agencji wspólnotowych; wiele agencji sygnalizuje takie skutki w swoich spra-
wozdaniach z działalności, zwłaszcza co do wzrostu liczby administratorów; zwraca się do Komisji
o przeanalizowanie napotykanych lub spodziewanych trudności i o zalecenie niezbędnych zmian
w przepisach;

6. stwierdza, że Komisja dołożyła starań, aby ujednolicić sposób prezentacji sprawozdań z działalności
składanych przez jej dyrekcje generalne; pragnie, by w podobny sposób rozważono kwestię spra-
wozdań z działalności agencji wspólnotowych, których zawartość jest skrajnie zróżnicowana; wzywa
Komisję do wyraźnego wskazania agencjom wspólnotowym, jakie szczegółowe informacje
i wskaźniki dotyczące działalności należy podawać obowiązkowo;

7. z zadowoleniem stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy uzyskał wystarczające dowody na to, iż
roczne rozliczenia za rok budżetowy zamknięty dnia 31 grudnia 2004 r. są wiarygodne oraz że
odpowiednie transakcje, w ujęciu ogólnym, są zgodne z prawem i prawidłowe;

8. wyraża ubolewanie z powodu bardzo wysokiego poziomu przesunięć; wzywa Centrum do
ściślejszego przestrzegania budżetu pierwotnie ustalonego przez władzę budżetową;

9. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził pewną liczbę nieprawidłowości w zarządzaniu
kontraktami; z zadowoleniem przyjmuje kroki poczynione przez Centrum w celu poprawy
zarządzania kontraktami;

10. zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że saldo bankowe i księgi rachunkowe powinny być
uzgadniane w celu umożliwienia wykrywania błędów w kwotach do zapłaty i że zlecenia bankowe
powinny być kontrasygnowane; z zadowoleniem przyjmuje środki zastosowane przez Centrum
w celu realizacji zaleceń Trybunału Obrachunkowego; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie
Centrum, że wdrożony zostanie system kontrasygnat;

11. zachęca Centrum, by unikało w przyszłości korzystania z elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych
w celu zagwarantowania integralności rejestrowanych danych, zgodnie z zaleceniem Trybunału
Obrachunkowego; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Centrum nowego, bardziej efek-
tywnego systemu inwentaryzacji;

12. wzywa Komisję, by pomagała agencjom w jak najściślejszym stosowaniu się do planu prac ustalo-
nego z rocznym wyprzedzeniem, co pozwoli na prawidłowe planowanie i realizację działań,
a w szczególności na uniknięcie znacznych zmian obciążenia pracą w ostatniej chwili;

13. zwraca się do Komisji o poprawę synergii między agencjami poprzez skuteczniejszą współpracę,
unikanie dublowania się pracy i powielania błędów, zwłaszcza w zakresie szkoleń, przekrojowe
stosowanie polityki wspólnotowej, stosowanie najnowszych systemów zarządzania oraz rozwiązy-
wanie problemów związanych z prawidłowym zarządzaniem budżetem.
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