
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja VII – Komitet 

Regionów 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 ( 1 ), 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 
2009 – (SEC(2010) 963 – C7-0217/2010) ( 2 ), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Komitetu Regionów dla organu udzielającego absolutorium 
w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2009 r., 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami instytucji ( 3 ), 

— uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również legalności i prawidłowości operacji 
leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 4 ), 

— uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz 
art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— 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 ( 5 ), 
w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147, 

— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0139/2011), 

1. zwraca uwagę, że środki na zobowiązania, jakimi Komitet Regionów (KR) dysponował w 2009 r. 
wynosiły 88 000 000 EUR (w 2008 r.: 93 000 000 EUR), przy stopie wykorzystania wynoszącej 
98,37 %, co kształtuje się powyżej średniej innych instytucji (97,69 %); 

2. wskazuje na fakt, że Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola 
nie dała podstaw do żadnych istotnych uwag w odniesieniu do KR; 

3. odnotowuje, że Komitetowi Regionów przyznano 10 dodatkowych stanowisk w 2009 r. (oraz 4 
dodatkowe w 2010 r.), oraz wyraża zadowolenie w przyjęcia przepisów dotyczących elastycznego 
czasu pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.; odnotowuje starania, jakie podjął KR 
w celu zbadania możliwości wprowadzenia telepracy; zauważa również, że KR zwiększył znacznie 
budżet z przeznaczeniem na szkolenia (o 12 % w porównaniu z 2008 r.) oraz liczbę szkoleń, propo
nując więcej szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie wiedzy w poszczególnych dziedzinach;
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4. odnotowuje z zadowoleniem, że w 2009 r. KR udoskonalił instrument służący analizowaniu 
i monitorowaniu budżetu (BudgetWatch), który obecnie dostarcza pełniejszych informacji na temat 
budżetu KR, ułatwia wykorzystanie zasobów budżetowych KR oraz pozwala zidentyfikować obszary, 
które wymagają uwagi w zarządzaniu; 

5. odnotowuje z zadowoleniem, że zgodnie z uwagami KR w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu z dnia 
5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2008 ( 1 ), porozumienie o współpracy 
administracyjnej między Komitetem Regionów a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES) na lata 2008–2014 jest realizowane w zadowalający sposób, oraz stwierdza, że nie zidentyfi
kowano w chwili obecnej dalszej potrzeby praktycznych usprawnień oraz że Komitety nadal poświęcają 
uwagę potrzebie utrzymania wysokiego poziomu harmonizacji, co jest zapewnione dzięki strukturze 
zarządzania ustanowionej porozumieniem o współpracy administracyjnej; zwraca się do KR i EKKS 
o przedstawienie informacji, czy podział wynikający z tego porozumienia pozostaje bez wpływu na 
budżet oraz o poinformowanie władzy budżetowej o wynikach śródokresowego przeglądu porozu
mienia, który zostanie przeprowadzony w 2011 r.; 

6. zwraca uwagę na starania w dziedzinie współpracy międzyinstytucjonalnej, a w szczególności na 
obecne wprowadzenie systemu zarządzania kadrami „Sysper2” oraz prowadzone w tym celu przygo
towania; 

7. odnotowuje, że Służby Audytu Wewnętrznego przeprowadziły audyty pod kątem poprawności 
systemów planowania budżetowego (zakończone w 2009 r.), zaś audyt dotyczący poprawności usta
nawiania przepisów był w toku, podobnie jak kontrole kosztów podróży służbowych, badań 
i doradztwa ekspertów, a także druga kontrola stosowania norm kontroli wewnętrznej oraz adekwat
ności obiegu finansowego; w odniesieniu do tego ostatniego punktu stwierdza, że pomimo iż była to 
druga kontrola, nadal wskazuje się na stosunkowo niski wskaźnik wyników (tj. liczbę zaleceń zreali
zowanych w okresie jednego roku); odnotowuje również, że planowane badanie jakości stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości nie zostało przeprowadzone; 

8. potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym w interesie przejrzystości oświadczenia majątkowe 
członków wszystkich instytucji Unii powinny być dostępne w Internecie za pośrednictwem publicznego 
rejestru; przypomina Komitetowi Regionów, że jego członkowie składają oświadczenia majątkowe, 
ujawniając istotne informacje o podlegającej opodatkowaniu działalności zawodowej oraz piastowaniu 
stanowisk lub działalności, za którą pobierają wynagrodzenie; odnotowuje z zadowoleniem odpowiedź 
KR w tej kwestii, a w szczególności pismo przewodniczącego KR z dnia 11 lutego 2011 r.; zwraca się 
do KR o przedstawienie tej kwestii w rocznym sprawozdaniu z działalności; 

9. wyraża uznanie dla Komitetu Regionów za niezmiennie wysoką jakość rocznych sprawozdań 
z działalności KR oraz zadowolenie z zawarcia w nich wyraźnych informacji na temat wykonywania 
wcześniejszych decyzji Parlamentu dotyczących absolutorium; 

10. wzywa Komitet Regionów do przeprowadzenia w 2011 r. w trybie pilnym kompleksowego przeglądu 
wydatków we wszystkich obszarach działalności, co zapewni prawidłowe wykorzystanie wszystkich 
wydatków w celu wskazania możliwych oszczędności, które zmniejszyłyby presję na budżet 
w obecnym okresie cięć budżetowych.
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