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REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w  sprawie absolutorium z  wykonania 
budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotnicze
go za rok budżetowy 2007

(1)  Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 16.

 (1), 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań 
finansowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowie
dziami Agencji

(2)  Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 20.

 (2), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009), 

— 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)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

 (3), 
w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (WE) nr  216/2008 z  dnia 20  lute
go 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego

(4)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

 (4), w szczególności jego art. 60, 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w spra
wie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządze
nia (WE, Euratom) nr 1605/2002

(5)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

 (5), w szczególności jego art. 94, 

— uwzględniając art. 71 regulaminu, jak również załącznik V do regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu  i  Turystyki 
(A6-0163/2009),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne 
sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2007 są wiarygodne oraz że transakcje leżące u ich podstaw 
zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,

B. mając na uwadze fakt, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wyko
nawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu agencji 
za rok budżetowy 2006

(6)  Dz.U. L 88 z 31.3.2009, s. 201.

 (6), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament 
między innymi:

— zauważył, że Trybunał Obrachunkowy nalega, aby Agencja we współpracy z Komisją dokonała prze
glądu obecnego systemu opłat  i dopilnowała, aby pobierane opłaty uzasadniały  i pokrywały koszty 
ponoszone w związku z działalnością certyfikacyjną, 

— wezwał Agencję i Komisję do dokonania przeglądu struktury opłat Agencji w celu utrzymania w rów
nowadze kosztów poniesionych na działalność certyfikacyjną oraz uzyskanych z  tego tytułu 
dochodów, 

— przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że rozporządzenie w sprawie opłat i honorariów

(7)  Rozporządzenie Komisji  (WE) nr 593/2007 (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, s. 3).

 (7), 
które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r., powinno generować przychody wystarczające do 
pokrycia działalności certyfikacyjnej,
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— wzywa Agencję do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania wierzytelnościami, obejmującego 
ewentualnie pobieranie odsetek od opóźnionych płatności;

1. odnotowuje, że Agencja dysponowała środkami na pokrycie zobowiązań i środkami na płatności w wy
sokości 72 045 000 EUR z budżetu na 2007 r.;

2. odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego, że plan zatrudnienia w 2007 r. obejmował 467 stano
wisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony, lecz środki budżetowe na wydatki na utrzyma
nie personelu nie pokryły faktycznych kosztów personelu na tych stanowiskach oraz że Agencja zgodziła 
się w rezultacie z Komisją, aby zmniejszyć liczbę stanowisk do maksymalnie 342, z czego 333 było ob
sadzonych na koniec roku;

3. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że zmniejszenie liczby pracowników związane było z fak
tem, że podczas pierwszych dwóch lat wykonywania rozporządzenia w sprawie opłat  i honorariów do
chody były niewystarczające na pokrycie przewidywanych kosztów; zauważa, że Agencja odnosi się do 
uzgodnionej z Komisją strategii zatrudnienia 2008–2010, w której odzwierciedlono zmniejszenie liczby 
pracowników;

4. zauważa, że nierównowaga między kosztami a dochodami uwidoczniona w poprzedniej rezolucji doty
czącej absolutorium wywołała potrzebę zmniejszenia planowanej liczby pracowników o 25 %, z 467 do 
maksymalnie 342;

5. oczekuje, że Agencja w swoim sprawozdaniu finansowym za rok budżetowy 2008 uwzględni informacje 
na temat tego, w jakim stopniu można osiągnąć równowagę między kosztami a dochodami w odniesie
niu do działalności certyfikacyjnej poprzez zastosowanie nowego rozporządzenia w  sprawie 
opłat  i honorariów;

6. odnotowuje krytyczne uwagi ETO dotyczące faktu, że zmian dotyczących personelu Agencji w 2007 r. 
nie odzwierciedlono w planie zatrudnienia, który nie został odpowiednio zmieniony;

7. w pełni popiera zalecenie ETO, aby Agencja starannie sprawdzała spójność prognoz wydatków, które sta
nowią podstawę decyzji władzy budżetowej, w szczególności w odniesieniu do kosztów personelu; zwra
ca się do Agencji o zapewnienie, aby plan zatrudnienia odpowiadał sytuacji faktycznej;

8. zauważa, że ETO  i  Agencja nie zgadzają się co do obliczenia kwoty 14 900 000 EUR dochodów prze
znaczonych na określony cel otrzymanej przez Agencję w  2007  r. na pokrycie przyszłych wydatków 
certyfikacyjnych; odnotowuje opinię ETO, że Agencja błędnie włączyła do swoich obliczeń opłaty pobra
ne na mocy poprzedniego rozporządzenia w sprawie opłat i honorariów; zauważa, że Agencja przedsta
wiła wyjaśnienie swoich obliczeń, stwierdzając, iż była uprawniona do włączenia przedmiotowych opłat 
do obliczeń zgodnie z rozporządzeniem podstawowym;

9. odnotowuje krytyczne uwagi ETO dotyczące szeregu skontrolowanych procedur zamówień publicznych; 
zauważa, że ETO stwierdził nieprzejrzystość jednej z procedur, w której oferenci otrzymali niekompletne 
informacje dotyczące kryteriów przyznawania zamówienia i ich oceny; odnotowuje stwierdzenie ETO, że 
w trzech przypadkach zastosowano procedurę ograniczoną, chociaż właściwa była procedura przetargu 
nieograniczonego, ponieważ ogólna wartość usług przekraczała próg;

10. wzywa Agencję, aby dotrzymała złożonej w odpowiedziach obietnicy ścisłego przestrzegania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych oraz aby zwracała szczególną uwagę na udzielanie potencjalnym ofe
rentom dokładnych informacji;

11. wzywa Komisję, aby zadbała o to, by Agencja utrzymywała ścisłą dyscyplinę finansową w przyszłości i za
wsze pracowała w ramach uzgodnionego budżetu;

12. jeśli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekro
jowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zarządzania finansami  i kontroli 
agencji UE

(1)  Zob. s. 206 niniejszego Dziennika Urzędowego.

 (1).
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