
Kwestie szczegółowe

21. zauważa, że wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania w roku budżetowym jest wysoki
(praktycznie 100% w odniesieniu do działań własnych fundacji) oraz zwraca uwagę fundacji na wysoki
(ponad 40%) wskaźnik przeniesienia środków na zobowiązania, przeznaczonych na działania operacyjne
(tytuł III); wyraża szczególne zaniepokojenie ze względu na fakt, że podobna sytuacja ma miejsce w przy-
padku realizacji działań w ramach programów MEDA i Tempus; zachęca fundację do skuteczniejszego pro-
gramowania swoich działań;

22. uważa, że Fundacja stanowi źródło ważnych informacji i wymiany doświadczeń dla krajów partner-
skich Unii Europejskiej i wszystkich jej organów;

23. podkreśla, że programy szkoleniowe i ich doskonalenie to podstawa rozwoju i rozprzestrzeniania się
demokracji; w związku z tym zachęca Fundację do zintensyfikowania działalności w krajach partnerskich,
gdzie istnieją poważne przeszkody dla postępu demokracji;

24. krytycznie podchodzi do faktu opublikowania przez fundację w Dzienniku Urzędowym – niezgodnie
ze swoim rozporządzeniem finansowym – jedynie budżetu w wersji skróconej, podobnie jak miało to
miejsce w poprzednich latach;

25. zachęca fundację do przedstawienia nowej nomenklatury budżetowej, która byłaby lepiej dostoso-
wana do rzeczywistych warunków pracy fundacji i dzięki której można byłoby uniknąć ciągłych przesunięć;
zachęca fundację do zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy jednostką finansową a jednostkami opera-
cyjnymi, co powinno skutkować spadkiem liczby koniecznych przesunięć;

26. zachęca fundację do zagwarantowania większej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ostatecznych wersji sprawozdań finansowych;

27. ubolewa nad tym, że fundacja wciąż nie ukończyła wprowadzania swojego systemu kontroli wew-
nętrznej oraz na tym, że pod koniec 2005 r. nie było analizy zagrożeń operacyjnych i kontroli ex post oraz
że księgowy nie zatwierdził jeszcze systemów informacji księgowej i inwentaryzacji;

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia nieprzerwanie podej-
mowała coraz większe wysiłki w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich, w ten sposób umożliwiając krajom
partnerskim przeprowadzającym reformy swoich własnych systemów kształcenia lepsze wykorzystanie
doświadczeń Fundacji;

29. nalega, aby fundacja wyeliminowała niedociągnięcia w zakresie dokumentacji procedur rekrutacji
personelu.

P6_TA(2007)0123

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005

(C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na
Morzu na rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005, wraz z
odpowiedziami Agencji (2),

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 13.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 30.
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— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 – C6-0080/2007),

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

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1), a w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca
2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (2), a w szczególności jego art.
19,

— 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 (3), a w szczególności jego art. 94,

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki
(A6-0114/2007),

1. udziela Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium
z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2005;

2. przedstawia swoje obserwacje w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej część integralną, Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na
Morzu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia ich publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891/2006 (Dz.U. L
394 z 30.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi docho-
dów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005

(C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na
Morzu na rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005, wraz z
odpowiedziami Agencji (2),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 – C6-0080/2007),

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

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 13.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 30.
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