
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2012 r. 

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2010 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego za rok budżetowy 2010, 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europej
skiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami 
Centrum ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2012 r. (06083/2012 – C7-0051/2012), 

— uwzględniając 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 ), 
a w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europej
skie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ( 3 ), w szczególności jego art. 12a, 

— 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 Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A7-0129/2012), 

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że uzyskał wystarczającą pewność, że spra
wozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego („Centrum”) za rok 
budżetowy 2010 są wiarygodne, a transakcje leżące u ich podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe; 

B. mając na uwadze fakt, że w dniu 10 maja 2011 r. Parlament udzielił dyrektorowi Centrum absolu
torium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009 ( 5 ), a także fakt, że w rezolucji załączonej do 
decyzji o absolutorium Parlament między innymi: 

— wezwał Centrum do skuteczniejszego stosowania budżetowych zasad specyfikacji i przejrzystości,
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( 1 ) Dz.U. C 366 z 15.12.2011, s. 127. 
( 2 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. 
( 5 ) Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 130.



— zwrócił uwagę na fakt, że Centrum przeniosło środki (31 % wydatków administracyjnych – tytuł II) 
oraz anulowało środki na płatności (24 % wszystkich środków na działania operacyjne), 

— zwrócił się do dyrektora Centrum o dostarczenie bardziej szczegółowych informacji w sprawie 
treści 15 zaleceń z dnia 31 grudnia 2008 r. oraz 14 nowych zaleceń z dnia 31 grudnia 2009 r., 
przedstawionych w obu przypadkach przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS), 

— wezwał Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o krokach poczynionych 
w stosunku do procedury umarzania zobowiązań w celu zwiększenia przejrzystości wykazu 
majątku; 

C. mając na uwadze, że ogólny budżet Centrum w roku budżetowym 2010 wynosił 18 300 000 EUR, co 
stanowi zmniejszenie środków o 1,6 % w porównaniu z rokiem 2009; 

D. mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Centrum na rok budżetowy 2010 wyniósł 
16 920 000 EUR, co stanowi wzrost o 2 % w porównaniu z rokiem 2009; 

Zarządzanie budżetem i finansami 

1. odnotowuje na podstawie sprawozdań finansowych Centrum za rok budżetowy 2010, że w połowie 
grudnia 2010 r. został temu podmiotowi przyznany dodatkowy budżet korygujący w wysokości 
810 000 EUR, przeznaczony na sfinansowanie badań zleconych przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrud
nienia, dotyczących prognozowania zapotrzebowania na umiejętności; 

2. zwraca uwagę na oświadczenie zarządu w wydanej przez niego opinii w sprawie ostatecznych spra
wozdań finansowych Centrum za rok 2010, zgodnie z którą budżet na ten właśnie rok, finansowany 
z wkładu Unii, został wykonany w 99 %; 

3. odnotowuje również na podstawie sprawozdań finansowych Centrum wzrost w porównaniu z rokiem 
2009 wydatków na cele reprezentacyjne i wydatków związanych z posiedzeniami, odpowiednio 
o 233 % i 37 %; potwierdza otrzymanie uzasadnienia dotyczącego wzrostu tych wydatków w piśmie 
z dnia 23 lutego 2012 r.; zwraca uwagę w szczególności, że wzrost wydatków na cele reprezentacyjne 
spowodowany był zorganizowaniem przyjęcia z okazji odejścia byłego dyrektora; zwraca się do 
Centrum o ograniczenie wydatków na cele reprezentacyjne i wydatków związanych z posiedzeniami 
do rzeczywistych potrzeb; 

4. odnotowuje, że Centrum otrzymuje roczne składki od dwóch państw spoza Unii Europejskiej, które 
korzystają z usług Centrum; odnotowuje, że udział Norwegii i Islandii w budżecie Centrum na rok 
budżetowy 2010 wyniósł 421 308 EUR; przypomina, że środki te zaksięgowane są w budżecie jako 
dochód przeznaczony na określony cel, co oznacza, że muszą zostać wydane na konkretne projekty; 
odnotowuje, że zakładany dla 2010 r. wskaźnik wykorzystania tych funduszy nie został osiągnięty 
przez Centrum; podkreśla, że w odniesieniu do roku budżetowego 2009 Trybunał Obrachunkowy 
wypowiedział się już w kwestii nieprawidłowości w wykorzystaniu tych funduszy przez Centrum; 
potwierdza otrzymanie wyjaśnienia dotyczącego tej sytuacji w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r.; 
w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie celu w 2011 r. i 100 % wykonanie zaplano
wanego budżetu; odnotowuje oświadczenie Centrum, że cel przewidziany na rok 2010 nie został 
zrealizowany ze względu na odroczenie napraw budynków Centrum; odnotowuje również zobowią
zanie Centrum do wyczerpania ubiegłorocznych składek Norwegii i Islandii w 2012 r.; wzywa Centrum 
do informowania organu udzielającego absolutorium o wykorzystaniu tych składek; 

Przeniesienie środków 

5. odnotowuje na podstawie sprawozdań finansowych Centrum, że w 2010 r. przeniesiono na 2011 r. 
środki w kwocie 794 700 EUR z tytułu I (Personel) i tytułu II (Wydatki administracyjne); przypomina, 
że automatyczne przeniesienie środków dotyczy jedynie wydatków związanych z tytułem I i II; 

6. odnotowuje również na podstawie sprawozdań finansowych Centrum, że nieautomatyczne przenie
sienie środków zostało dokonane na kwotę 55 910 EUR odnoszącą się do wydatków w ramach 
tytułu II;
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7. odnotowuje pewną poprawę, jako że wysokość anulowanych środków na płatności spadła z 24 % 
w 2009 r. do 14 % w 2010 r.; ponadto z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Centrum do dalszego 
zmniejszenia kwoty przeniesień, poprzez monitorowanie – za pomocą standardowych szablonów – 
wykonania budżetu (zobowiązania, płatności) i udzielania zamówień; 

8. niemniej jednak wzywa Centrum do podjęcia dalszych wysiłków na rzecz zmniejszenia kwoty przeno
szonych środków w celu pełniejszego poszanowania zasady jednoroczności; przypomina Centrum, że 
można tego dokonać poprzez dalsze ulepszenie jego systemów programowania i monitorowania oraz 
inicjowanie procedur kontraktowania wcześniej w ciągu roku kalendarzowego; 

Przesunięcia 

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum było w stanie zapewnić organ udzielający absolutorium 
o tym, że skutecznie stosowało zasadę przejrzystości poprzez regularne składanie sprawozdań swojemu 
zarządowi na temat wszystkich przesunięć między pozycjami budżetowymi w ciągu roku; odnotowuje 
w szczególności, że od dnia 20 września 2011 r. Centrum wykonało między pozycjami budżetowymi 
pięć przesunięć środków na zobowiązania (maksymalnie 35 000 EUR) i że zarząd był regularnie 
informowany o tych przesunięciach; niemniej wzywa Centrum do zmniejszenia w jak największym 
stopniu tego typu przesunięć, tak aby zastosować również zasadę specyfikacji; 

Zasoby ludzkie 

10. przyjmuje do wiadomości, że dyrektor odszedł z Centrum w dniu 15 października 2010 r. po zakoń
czeniu swojego mandatu, aby objąć inne stanowisko we włoskiej agencji ds. kształcenia i szkolenia 
zawodowego, zatrudnienia i polityki społecznej; 

11. odnotowuje na podstawie rocznego sprawozdania Centrum, że w dniu 31 grudnia 2010 r. Centrum 
zatrudniało 96 pracowników, tj. 5 stanowisk mniej niż przewidziano w planie zatrudnienia; odnoto
wuje, że 24 pracowników kontraktowych i 5 oddelegowanych ekspertów krajowych zostało również 
dodanych do całkowitej liczby pracowników, a stosunek pomiędzy personelem operacyjnym a admi
nistracyjnym wynosił 90/35; 

12. zwraca uwagę na oświadczenie zarządu w wydanej przez niego opinii w sprawie ostatecznych rocz
nych sprawozdań finansowych Centrum za rok 2010, zgodnie z którym procedury naboru na wszyst
kich pięć wolnych stanowisk trwały do dnia lub zostały pomyślnie zakończone przed dniem 31 grudnia 
2010 r.; 

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum zakończyło w 2010 r. wdrażanie internetowego narzędzia 
służącego do naboru pracowników RECON (rekrutacja on-line), które pomoże zwiększyć szybkość 
i skuteczność rekrutacji; 

Wyniki działalności 

14. z satysfakcją odnotowuje, że Centrum udostępniło, na żądanie organu udzielającego absolutorium, 
wykresy Gantta dla wszystkich kluczowych działań operacyjnych w 2011 r.; przypomina Centrum, 
że wykresy te przedstawiają, w sposób zwięzły, informacje na temat czasu spędzonego przez każdego 
członka personelu nad danym projektem i zachęcają do stosowania podejścia ukierunkowanego na 
osiągnięcie wyników; 

15. odnotowuje na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, że system pomiaru wyników 
został całkowicie wdrożony, i zachęca Centrum do dalszego rozwijania oceny jakościowej, która 
uzupełniłaby raczej ilościowe wskaźniki systemu pomiaru wyników; 

Audyt wewnętrzny 

16. odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Centrum, że wciąż musi ono wdrożyć 
niektóre zalecenia IAS, przedstawione w wyniku audytu dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi 
z 2008 r. i audytu dotyczącego etyki zawodowej z 2009 r.; potwierdza otrzymanie informacji wyjaś
niających w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odniesieniu do 
audytu dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi z 2008 r. wdrożono 13 z 14 zaleceń; ponadto 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odniesieniu do audytu dotyczącego etyki zawodowej z 2009 r. 
wdrożono 16 z 17 zaleceń; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium 
o postępach we wdrażaniu pozostałych zaleceń;
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17. odnotowuje na podstawie rocznego sprawozdania Centrum, że IAS wykonała w 2010 r. ocenę ryzyka 
w zakresie ICT; z zadowoleniem przyjmuje realizację, na dzień 31 grudnia 2011 r., wszystkich działań 
zaplanowanych przez Centrum w następstwie wniosków z tej oceny ryzyka w zakresie IT; 

18. odnotowuje ponadto, że w kwietniu 2010 r. IAS przeprowadziła w Centrum kolejny audyt rocznego 
sprawozdania z działalności oraz elementu składowego oświadczenia o wiarygodności; przyjmuje do 
wiadomości na podstawie informacji przekazanych przez Centrum, że końcowe sprawozdanie IAS 
zostało udostępnione Centrum w dniu 5 lipca 2010 r. oraz że sprawozdanie to dało wystarczającą 
pewność w odniesieniu do osiągnięcia celów rocznej sprawozdawczości, w tym dzięki oświadczeniu 
dyrektora Centrum o wiarygodności; z zadowoleniem przyjmuje informacje przedłożone przez 
Centrum w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r., zgodnie z którymi wszystkie siedem zaleceń IAS zostało 
wdrożonych z końcem grudnia 2011 r.; 

19. odnotowuje na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, że podmiot ten rozpoczął 
w 2009 r. wdrażanie nowych standardów kontroli wewnętrznej (ICS), a podstawowe wymagania, 
z wyjątkiem ICS 8 oraz ICS 10, zostały całkowicie spełnione przed końcem 2010 r.; przyjmuje 
z zadowoleniem informacje otrzymane w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r., zgodnie z którymi 
wszystkie podstawowe wymagania w odniesieniu do ICS 8 zostały całkowicie spełnione z końcem 
2011 r.; odnotowuje przyjęte przez Centrum zobowiązanie do spełnienia podstawowych wymogów 
w odniesieniu do ICS 10 w pierwszej połowie 2012 r.; 

Jednostka audytu wewnętrznego Centrum 

20. odnotowuje na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, że w planie audytu jednostki 
audytu wewnętrznego na 2010 r. przewidziano kilka kontroli ex post i kontroli postępowań o udzielenia 
zamówienia, w szczególności w odniesieniu do analizy umów i procedur przyznawania dotacji; 
ponadto zwraca uwagę, że po przeprowadzeniu audytu procedur przyznawania dotacji Centrum przy
stąpiło do odzyskiwania kwot wypłaconych krajowym beneficjentom dotacji na łączną kwotę 
23 647,67 EUR; 

21. wyraża zaniepokojenie tym, że jednostka audytu wewnętrznego zakończyła pełnienie swoich funkcji 
w Centrum w dniu 31 sierpnia 2010 r.; jest zdania, że sprawozdania tej jednostki mogły prowadzić do 
dalszych postępów w zakresie wewnętrznych środków kontroli w dziedzinie postępowań o udzielenie 
zamówienia i procedur przyznawania dotacji; 

22. niemniej przyjmuje do wiadomości uwagi Centrum na temat tego, że funkcje jednostki audytu 
wewnętrznego są obecnie pełnione albo przez wykonawców zewnętrznych, na przykład audyt opro
gramowania finansowego Centrum (FIBUS) został zlecony podmiotowi zewnętrznemu i przeprowa
dzony w 2011 r., albo przez wewnętrzne grupy projektowe; 

23. zwraca uwagę na swoje zalecenia z poprzednich sprawozdań w sprawie absolutorium, o których mowa 
w załączniku do niniejszej rezolucji; 

24. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter 
przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 10 maja 2012 r. (*) w sprawie wyników, zarządzania 
finansami i kontroli agencji.
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(*) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0164. (Zob. s. 388 niniejszego Dziennika Urzędowego).



ZAŁĄCZNIK 

ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z MINIONYCH LAT 

Europejskie Centrum 
Rozwoju Kształcenia 

Zawodowego 
2006 2007 2008 2009 

Wyniki działalności Nie dotyczy Cele i wskaźniki skuteczności działania 
często są niemierzalne → Centrum 
powinno usprawnić swoje programowanie. 
Powinno ono ustanowić wyraźny i spójny 
związek między wyznaczonymi celami 
a środkami budżetowymi potrzebnymi do 
ich osiągnięcia. 

— Wzywa Centrum do ustanowienia 
skonkretyzowanych, mierzalnych, osią
galnych, realnych i terminowych celów 
(SMART) oraz wskaźników RACER, 
jak również stworzenia schematu 
Gannta → promującego podejście 
zorientowane na wyniki. 

— Wzywa Centrum do opracowania 
diachronicznej analizy operacji prze
prowadzonych w tym roku i w 
poprzednich latach. 

— Wzywa Centrum oraz Europejską 
Fundację Kształcenia do opublikowania 
w sprawozdaniu z działalności za 
2009 r. szczegółowego sprawozdania 
uzupełniającego dotyczącego umowy 
o współpracy. 

Wzywa Centrum do przedstawienia czytel
nego porównania działań zrealizowanych 
podczas omawianego roku, którego dotyczy 
absolutorium, oraz tych zrealizowanych 
w poprzednim roku budżetowym. 

Zarządzanie budżetem 
i finansami 

— Zasada specyfikacji nie była ściśle prze
strzegana: 43 % zobowiązań zostało 
przeniesionych na następny rok budże
towy. W przypadku działalności opera
cyjnej ponad 20 % środków na płat
ności zostało anulowanych. Duża 
liczba przesunięć budżetowych. 

— Problemy z przejrzystością w postępo
waniach o udzielenie zamówienia. 

Nie dotyczy Uchybienia w programowaniu i monitoro
waniu środków zróżnicowanych przezna
czonych na działalność operacyjną: 25 % 
środków na płatności zostało przeniesio
nych. 

Wzywa Centrum do skuteczniejszego stoso
wania budżetowych zasad specyfikacji i przej
rzystości. 

Zasoby ludzkie Problemy z przejrzystością: w dwóch przy
padkach podczas wstępnej selekcji Centrum 
nie sprawdziło w należyty sposób niezbęd
nego doświadczenia zawodowego wymaga
nego w ogłoszeniu o naborze. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Odnotowuje, że Centrum wprowadziło 
zmiany do stosowanych przez nie procedur 
naboru pracowników w następstwie uwag 
Trybunału Obrachunkowego zawartych 
w sprawozdaniu z 2009 r., zgodnie 
z którymi Centrum powinno zwiększyć 
przejrzystość; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę ustalania pytań do testów pisem
nych i rozmów kwalifikacyjnych przed 
dokonaniem wstępnego wyboru kandyda
tów, którą to inicjatywę Centrum podjęło 
w czerwcu 2010 r.
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Europejskie Centrum 
Rozwoju Kształcenia 

Zawodowego 
2006 2007 2008 2009 

Audyt wewnętrzny Procedury kontroli wewnętrznej nie zostały 
zakończone. 

Nie dotyczy Wzywa Centrum do wykonania 15 z 30 
zaleceń przedstawionych przez IAS, tj. 
dotyczących zarządzania zasobami ludz
kimi (wyniki pracowników, ustalanie 
celów osobistych i ustalenie zadań 
i obowiązków Komitetu Pracowniczego). 

— Zwraca się do dyrektora Centrum 
o dostarczenie szczegółowych infor
macji na temat treści 15 zaleceń przed
stawionych w dniu 31 grudnia 2008 r. 
oraz 14 nowych zaleceń przedstawio
nych w dniu 31 grudnia 2009 r., wyda
nych w obu przypadkach przez IAS. 

— Wzywa Centrum do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium 
o działaniach podjętych w odniesieniu 
do procedury umarzania zobowiązań 
w celu zwiększenia przejrzystości 
wykazu majątku. Ponadto Centrum 
rozpoczęło prowadzenie dokumentacji 
głównych procedur kontrolnych.
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