
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa 
za rok budżetowy 2009, 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych 
Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami 
Agencji ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7-0052/2011), 

— uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 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 ( 2 ), 
w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające 
Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa ( 3 ), w szczególności jego art. 36, 

— 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 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 4 ), w szczególności jego art. 94, 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa 
(A7-0118/2011), 

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że spra
wozdania roczne za rok finansowy 2009 są wiarygodne, a transakcje leżące u ich podstaw są zgodne 
z prawem i prawidłowe, 

B. mając na uwadze fakt, że w dniu 5 maja 2010 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonaw
czemu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2008 ( 5 ), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament, między 
innymi: 

— zwrócił uwagę na konieczność poradzenia sobie przez Agencję z uchybieniami w programowaniu 
działań, tak aby w przyszłości procedury sporządzania budżetu były wystarczająco rygorystyczne, co 
pozwoli uniknąć wzrostów i spadków w tych samych pozycjach budżetowych, 

— zauważył, że Agencja nie sporządziła wieloletniego programu prac, 

C. mając na uwadze fakt, że budżet Agencji na rok 2009 wyniósł 10 100 000 EUR, co stanowi wzrost 
o 18 % w porównaniu z rokiem budżetowym 2008,
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( 1 ) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. 
( 5 ) Dz.U. L 252 z 25.9.2010, s. 128.



Wyniki 

1. gratuluje Agencji przyjęcia w dniu 19 października 2010 r. wieloletniego programu prac na lata 
2011–2015; podkreśla też znaczenie takiego dokumentu, który pozwoli Agencji poczynić skuteczne 
ustalenia administracyjne służące wdrożeniu jej strategii i realizacji celów; 

2. ponownie zwraca się do Agencji o przedstawienie – w tabeli, która zostanie załączona do przyszłego 
sprawozdania Trybunału Obrachunkowego – porównania działań przeprowadzonych w roku, którego 
dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby 
pozwolić władzy budżetowej na skuteczniejszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat; 

3. apeluje do Agencji o poprawienie rocznego programu prac, tak by uwzględniał on konkretne 
i wymierne cele na poziomie zarówno polityki, jak i działalności operacyjnej, oraz by określał wskaź
niki SMART; wzywa Agencję, by opracowała kluczowe wskaźniki wydajności stanowisk wsparcia 
administracyjnego; 

4. zachęca dodatkowo Agencję do rozważenia wprowadzenia wykresu Gantta do programowania każdego 
ze swych działań operacyjnych, aby szybko określić ilość czasu, jaką każdy pracownik poświęcił 
danemu projektowi oraz by wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie rezultatów; zwraca się 
w związku z tym do Agencji o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach 
w tym zakresie; 

5. przypomina, że delegacja Komisji Rybołówstwa odwiedziła Agencję w czerwcu 2010 r. i była bardzo 
usatysfakcjonowana ogólnym stanem jej działalności, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji wspólnych 
planów rozmieszczenia; 

Zasoby ludzkie 

6. apeluje do Agencji o usunięcie uchybień w planowaniu zatrudnienia; zauważa przy tym, że według 
Trybunału Obrachunkowego zapełniono zaledwie 44 z zaplanowanych 55 stanowisk czasowych 
(tj. 80 %); 

Audyt wewnętrzny 

7. pozytywnie odnosi się do inicjatywy Agencji, która zamierza dokonać przeglądu swych procedur 
budżetowych i związanego z nimi obiegu środków finansowych, mianować intendentów 
i zainwestować w szkolenia personelu w zakresie zarządzania finansami; 

8. gratuluje Agencji utworzenia w 2008 r. działu audytu wewnętrznego, który zajmuje się udzielaniem 
wsparcia i doradztwa dyrektorowi wykonawczemu i zarządowi Agencji w kwestiach kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego; zauważa, że Agencja nie zatrudnia tego 
audytora w pełnym wymiarze godzin, lecz korzysta z jego usług wspólnie z Europejską Agencją ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) z siedzibą w Lizbonie; przypomina w związku z tym, że umowa 
o gwarantowanym poziomie usług między Agencją a EMSA została podpisana w dniu 17 czerwca 
2008 r.; uważa zatem, że wspólne korzystanie z tej usługi jest przykładem wzorcowej praktyki, którą 
powinny promować inne agencje; 

9. przyznaje, że audytor wewnętrzny przeprowadził w 2009 r. dwa audyty – wdrożenia standardów 
kontroli wewnętrznej oraz cyklu płatności; wzywa Agencję do powiadomienia organu udzielającego 
absolutorium o zaleceniach audytora wewnętrznego i działaniach podjętych przez Agencję; 

10. apeluje do dyrektora wykonawczego Agencji o całkowite wywiązanie się z obowiązku uwzględnienia 
w swoim sprawozdaniu przedkładanym organowi udzielającemu absolutorium i zawierającym podsu
mowanie sprawozdania na temat służby audytu wewnętrznego wszystkich zaleceń (łącznie z tymi, 
które Agencja mogłaby ewentualnie odrzucić) i wszystkich działań podjętych odnośnie do tych zaleceń; 
wzywa zatem dyrektora wykonawczego Agencji do przedstawienia informacji o treści czterech zaleceń 
służby audytu wewnętrznego określonych mianem „bardzo ważne” oraz o działaniach podjętych przez 
Agencję;
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11. apeluje do Agencji, by dokonała przeglądu swojego systemu kontroli wewnętrznej w celu poparcia 
rocznego poświadczenia wiarygodności wydanego przez dyrektora wykonawczego oraz przeglądu 
wszystkich procedur, zarówno administracyjnych, jak i operacyjnych, łącznie z późniejszą dokumen
tacją dotyczącą organizacji pracy i głównych kontroli; zachęca ponadto Agencję do utworzenia stano
wiska osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, do której obowiązków należałoby określanie 
ryzyka i sporządzanie planów działań łagodzących jego skutki; 

12. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter 
przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 10 maja 2011 r. ( 1 ) w sprawie wyników, gospodaro
wania środkami finansowymi i kontroli agencji.
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( 1 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0163. Zob. s. 269 niniejszego Dziennika Urzędowego.


