
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2009

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w  sprawie absolutorium z  wykonania 
budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2007

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Nar
kotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2007

(1)  Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 67.

 (1), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych spra
wozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków  i  Narkomanii za rok budże
towy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum

(2)  Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 164.

 (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  (WE) nr  1920/2006 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 12  grud
nia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

(4)  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.

 (4), w szczegól
ności jego art. 15, 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w spra
wie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w  artykule  185 rozpo
rządzenia Rady (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 Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości  i Spraw Wewnętrznych (A6-0175/2009),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawo
zdania roczne za rok finansowy  2007 są wiarygodne, a  transakcje leżące u  ich podstaw są zgodne 
z prawem,

B. mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. Parlament udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok finanso
wy 2006

(6)  Dz.U. L 88 z 31.3.2009, s. 134.

 (6), a w swojej rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium odnotował następujące cele stra
tegiczne (m.in. w programie prac Centrum na rok 2007 i na okres 2007–2009):

— rozszerzenie kontroli ex post w zakresie transakcji finansowych, 

— zwiększenie wewnętrznych możliwości przeprowadzania oceny ryzyka i audytu wewnętrznego, 

— rozwijanie narzędzi  i  procedur zarządzania zintegrowanymi środkami oraz sprzyjanie synergii ze
wnętrznej, szczególnie z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu, której siedziba również 
znajduje się w Lizbonie,
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— wdrożenie bardziej ustrukturyzowanej  i skutecznej polityki kadrowej, 

— zakończenie z powodzeniem przeprowadzki do nowej siedziby w Lizbonie;

1. odnotowuje uwagę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącą faktu, iż linia budżetowa prze
znaczona na działania związane z  IT została zwiększona o  ponad  80 % w  budżecie ostatecznym, przy
jętym w  październiku  2007  r., w  porównaniu z  budżetem początkowym na rok  2007, przyjętym 
w grudniu 2006 r.;

2. odnotowuje uzasadnienie Centrum, precyzujące, iż dodatkowe potrzeby w zakresie wyposażenia IT po
jawiły się dopiero w trzecim kwartale 2007 r., kiedy ustalono potrzeby techniczne i harmonogram prze
prowadzki Centrum do nowej siedziby;

3. odnotowuje ustalenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące sporu Centrum z Norwegią 
w  zakresie udziału finansowego Norwegii w  pracach Centrum, którego powodem jest różnica między 
wzorem ustalonym w oryginale podpisanej umowy, który stosuje Centrum, a wzorem zawartym w umo
wie opublikowanej w  Dzienniku Urzędowym, który stosuje Norwegia; odnotowuje uwagę Trybunału 
stwierdzającą, że ze względu na różnice w zastosowanych wzorach składka obliczona przez Centrum jest 
o około 80 000 EUR wyższa niż składka obliczona przez Norwegię;

4. wyraża zadowolenie z informacji dostarczonej sprawozdawcy przez Centrum o osiągniętym kompromi
sie, zgodnie z  którym Norwegia dokonała jednorazowej płatności w  wysokości 34 230 EUR  i  zaakcep
towała zrzeczenie się na rzecz Centrum istniejącej nadwyżki swoich składek odpowiadającej pozostałej 
kwocie z  ww. różnicy wynikającej z  roku budżetowego  2007; ponadto metoda obliczeniowa Centrum 
zostanie zastosowana w  odniesieniu do  2008  r., a  metoda obliczeniowa Norwegii będzie stosowana 
od 2009 r.;

5. zauważa, że dyrektor Centrum przejął rolę koordynatora sieci agencji w okresie od dnia 1 marca 2008 r. 
do dnia 28 lutego 2009 r.;

Działania podjęte w związku z wcześniejszymi absolutoriami

6. z rocznego sprawozdania z działalności Centrum za rok 2007 wnioskuje, że Centrum wprowadziło pro
cedury i narzędzia na rzecz regularnego nadzorowania, kontroli ex post i lepiej rozwiniętego zarządzania 
polityką kadrową, szczególnie poprzez opracowanie portalu poświęconego polityce kadrowej na swojej 
wewnętrznej stronie internetowej, który zawiera informacje na temat stosowanych przepisów i procedur;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum ściśle współpracuje z  Europejską Agencją ds. Bezpieczeń
stwa na Morzu, która również posiada swoją siedzibę w  Lizbonie, w  celu zajęcia tych samych budyn
ków i wspólnego korzystania z infrastruktury i usług; zauważa, że przeniesienie siedziby jest planowane 
na pierwszy kwartał 2009 r.;

8. jeżeli chodzi o inne uwagi, które wiążą się z decyzją o absolutorium i mają charakter przekrojowy, 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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