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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 Odbudowy za rok budżetowy 2007

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok 
budżetowy 2007

(1)  Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 13.

 (1), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych spra
wozdań finansowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami 
Agencji

(2)  Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 42.

 (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 Rady  (WE) nr  2667/2000 z  dnia 5  grudnia  2000  r. dotyczące Europej
skiej Agencji Odbudowy

(4)  Dz.U. L 306 z 7.12.2000, s. 7.

 (4), w szczególności jego art. 8, 

— 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 (A6-0169/2009),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (ETO) oświadczył, że uzyskał wystarczającą pewność, iż 
sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2007 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego pod
staw zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,

B. mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej 
Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2006

(6)  Dz.U. L 88 z 31.3.2009, s. 150.

 (6),

1. pozytywnie odnotowuje, że ETO ocenił wykonanie budżetu Agencji w odniesieniu do roku budżetowe
go 2006 za zadowalające;

2. przypomina, że mandat Agencji dobiegł końca w dniu 31 grudnia 2008 r.;

3. dostrzegł liczne dowody na to, że Agencja nie tylko dysponuje systemami (logistycznymi, informatycz
nymi i innymi) do szybkiego udzielania szerokiego wsparcia w sytuacjach po zakończeniu konfliktu, ale 
także sprawdzonym doświadczeniem i wiedzą służącą opracowaniu i udzielaniu wysokiej jakości pomo
cy, która przynosi rzeczywiste rezultaty;

4. wyraża ubolewanie, że Komisja nie uwzględniła rezolucji w  sprawie absolutorium za lata budżeto
we 2005 i 2006, w których wystąpiono o przedłużenie działalności Agencji, zakończonej w 2008 r.; jest 
zaniepokojony faktem, że istnieje poważne ryzyko, iż UE może stracić znaczną część wiedzy specjali
stycznej zdobytej przez Agencję w minionych ośmiu latach;
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Monitorowanie absolutorium za 2006 r.

5. zwraca uwagę, że w swojej rezolucji w sprawie udzielenia Komisji absolutorium za 2006 r. wezwał Ko
misję do regularnego przekazywania przez nią Parlamentowi informacji dotyczących transferu działań 
z Agencji do delegacji;

6. zauważa, że Komisja w  pkt  201  i  203 swojego sprawozdania z  monitorowania absolutorium Komisji 
za 2006 r. obiecała regularnie przekazywać Parlamentowi informacje dotyczące transferu działań z Agen
cji do delegacji  i różnych etapów zamykania Agencji

(1)  Dokument roboczy pracowników Komisji, załącznik do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie
monitorowania absolutorium za 2006 r. (SEC(2008) 2579).

 (1);

7. odnotowuje oświadczenie Komisji zawarte w  jej sprawozdaniu z monitorowania absolutorium Komisji 
za 2006 r., że do końca września 2008 r. Agencja zakończy wszystkie działania operacyjne, że Agencji 
pozostają trzy miesiące, tj. miesiące od października do grudnia 2008 r., na zakończenie działalności pod 
względem administracyjnym oraz że w 2009 r. zespół ds. zamknięcia Agencji działający przy Komisji zaj
mie się zakończeniem pozostałych czynności administracyjnych przez określony okres kilku miesięcy;

8. odnotowuje, że Komisja wysłała przewodniczącemu Komisji Kontroli Budżetowej szereg komunikatów 
dotyczących współpracy pomiędzy Komisją  i Agencją w okresie przejściowym 2007–2008

(2)  Komunikaty te są dostępne na stronie internetowej Komisji Kontroli Budżetowej.

 (2);

9. odnotowuje na podstawie czwartego komunikatu z dnia 7 października 2008 r., że Komisja przedłoży 
sprawozdanie końcowe w sprawie zamknięcia Agencji, gdy sporządzona zostanie ostateczna wersja spra
wozdania rocznego Agencji i zespół ds. zamknięcia Agencji zakończy swoje prace; oczekuje przedłoże
nia tego sprawozdania;

Potencjalne zagrożenia w związku z  transferem działań z Agencji do delegacji

10. stwierdza, że ETO w  swoim sprawozdaniu rocznym za rok  2007 określił trzy potencjalne zagrożenia 
związane z transferem działań z Agencji do delegacji:

a) ze względu na wieloletni charakter działań Agencji pozostają niewykorzystane środki budżetowe 
w  wysokości 453 000 000 EUR, które muszą zostać zrealizowane w  ciągu kolejnego roku  2008, 
który jest ostatnim rokiem istnienia Agencji;

b) wskazówki dotyczące przekazania dokumentów, które Komisja wydała w dniu 11 czerwca 2008 r., 
nie obejmują wszystkich pozycji bilansu Agencji;

c) skumulowana nadwyżka w  wysokości 180 000 000 EUR wykazana w  bilansie Agencji na dzień
31  grudnia  2007  r. będzie musiała również po upływie mandatu Agencji zostać przeniesio
na i zagospodarowana przez Komisję;

11. zwraca się do Komisji o poinformowanie właściwej komisji parlamentarnej o:

a) sposobie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych;

b) fakcie zawarcia między Agencją i Komisją protokołu ustaleń obejmującego wszystkie pozycje bilan
su Agencji lub innym sposobie zapewnienia przez Komisję kompletności przekazania wszystkich 
dokumentów i pozycji;

c) sposobie zagospodarowania przez Komisję skumulowanej nadwyżki w wysokości 180 000 000 EUR 
wykazanej w bilansie Agencji na dzień 31 grudnia 2007 r.;

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

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

 (3). 
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