
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2011 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego za rok budżetowy 2011, 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europej
skiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami 
Centrum ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 – C7-0041/2013), 

— 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 ), 
w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 
Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 ( 3 ), w szczególności jego 
art. 208, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europej
skie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ( 4 ), 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 ( 5 ), 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 (A7-0073/2013), 

A. mając na uwadze, że Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego („Centrum”) z siedzibą 
w Salonikach zostało utworzone na mocy rozporządzenia (EWG) nr 337/75; 

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że 
sprawozdanie finansowe Centrum za rok budżetowy 2011 r. jest wiarygodne oraz że transakcje leżące 
u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo; 

C. mając na uwadze fakt, że w dniu 10 maja 2012 r. Parlament udzielił dyrektorowi Centrum absolu
torium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2010 ( 6 ), a także fakt, że w rezolucji załą
czonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi: 

— odnotował zobowiązanie Centrum do wykorzystania w 2012 r. wkładów Norwegii i Islandii 
z poprzednich lat; wezwał Centrum, aby informowało organ udzielający absolutorium o wykorzys
taniu tych środków,
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— z zadowoleniem przyjął zobowiązanie Centrum do dalszego ograniczenia przenoszenia środków 
poprzez monitorowanie ujednoliconych modeli wykonania budżetu (zobowiązania, płatności) 
i postępów w zakresie zamówień, 

— wezwał Centrum do dołożenia dalszych starań na rzecz ograniczenia przenoszenia środków, aby 
zapewnić pełniejsze przestrzeganie zasady jednoroczności; przypomniał Centrum, że można w tym 
celu udoskonalić system programowania i monitorowania oraz rozpoczynać umowy wcześniej 
w danym roku kalendarzowym, 

— wezwał Centrum do maksymalnego ograniczenia przesunięć środków na zobowiązania między 
liniami budżetowymi, aby zastosować zasadę specyfikacji, 

— zauważył, że system pomiaru wydajności Centrum został w pełni wdrożony i zachęcił Centrum do 
dalszego rozwoju ocen jakościowych w celu uzupełnienia bardziej ilościowych wskaźników systemu 
pomiaru wydajności, 

— zwrócił się do Centrum o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach we wdra 
żaniu pozostałych zaleceń służby kontroli wewnętrznej; 

D. mając na uwadze, że ostateczny budżet Centrum na rok budżetowy 2011 wyniósł 18 870 845 EUR, 
w porównaniu do 18 250 000 EUR w 2010 r., co stanowi wzrost o 3,21 %; 

E. mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Centrum na rok budżetowy 2011 wyniósł 
16 987 000 EUR, w porównaniu do 16 920 000 EUR w 2010 r., co stanowi wzrost o 0,39 %; 

F. mając na uwadze ujemny wynik ekonomiczny za ten rok w wysokości – 483 296,74 EUR; 

Zarządzanie budżetem i finansami 

1. zauważa, na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Centrum za 2011 r., że uzyskało ono 
budżet korygujący w kwocie 1 106 655 EUR, w związku z czym całkowity budżet Centrum ze zmia
nami wyniósł 18 870 845 EUR; 

2. odnotowuje oświadczenie zarządu zawarte w jego opinii dotyczącej sprawozdania rocznego Centrum 
za 2011 r., że budżet na 2011 r. sfinansowany z wkładu Unii został w pełni wykonany; 

3. zauważa, że Centrum otrzymuje coroczne wkłady z dwóch trzecich krajów, które korzystają z jego 
pracy; odnotowuje, że wkład Norwegii i Islandii do budżetu Centrum na rok budżetowy 2011 wyniósł 
407 066,59 EUR; przypomniał, że środki te są zarządzane jako dochód przeznaczony na określony cel, 
w związku z czym muszą być przyznane na konkretne projekty; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w 2011 r. cel ten został osiągnięty i wykonano 100 % zaplanowanego budżetu; wzywa Centrum, aby 
informowało organ udzielający absolutorium o wykorzystaniu tych środków; 

4. z zadowoleniem przyjmuje opracowanie wszechstronnego zbioru procedur monitorowania wdrażania 
rocznego programu prac i wykorzystania zasobów, a także sprawozdawczości w tym zakresie; zauważa 
jednak, że niezbędna jest dalsza poprawa, biorąc pod uwagę fakt, że pod koniec 2011 r. dokonano 67 
z ogólnej liczby 77 przesunięć budżetowych, co wskazuje na niedociągnięcia w planowaniu budże
towym i planowaniu programowym; wzywa do podjęcia środków strukturalnych w celu zaradzenia tej 
sytuacji; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wysokość anulowanych środków na płatności spadła z 14 % 
w 2010 r. do 5,2 % w 2011 r.; 

Środki przeniesione 

6. zauważa na podstawie sprawozdania finansowego, że kwota 0,9 mln EUR (5 %) została przeniesiona na 
2012 r.; zauważa ponadto, że przeniesienia obejmują 0,6 mln EUR środków na tytuł II „Wydatki 
administracyjne” (37 % wszystkich środków z tytułu II); wzywa Centrum do informowania organu 
udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu rozwiązania kwestii tego niedociągnięcia, 
ponieważ zbyt wysoki poziom przeniesienia środków w tytule II jest sprzeczny z zasadą jednorocz
ności budżetu;
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7. zauważa, że od 2004 r. Centrum różnicowało środki na tytuł III, co wyjaśnia, dlaczego w obliczeniach 
wyniku budżetowego nie wykazano przeniesienia środków na działalność operacyjną innego niż nieau
tomatyczne przeniesienie zatwierdzone przez zarząd; 

Przesunięcia 

8. zauważa, że Centrum przesunęło 699 920 EUR z tytułu I do tytułów II i III (odpowiednio 
204 620 EUR i 495 300 EUR) zgodnie z art. 23 rozporządzenia finansowego; wzywa Centrum do 
informowania organu udzielającego absolutorium o działaniach, które zostaną podjęte w celu rozwią
zania kwestii tego niedociągnięcia, ponieważ sytuacja wskazuje na słabości w zakresie planowania 
i programowania budżetu oraz jest niezgodna z zasadą specyfikacji; 

Dotacje 

9. stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że finansowanie dotacji Centrum 
na edukację i szkolenia zawodowe wynosi ok. 1 mln EUR; zauważa również, że istniały znaczne 
opóźnienia w zamykaniu dotacji na rok 2010, ponieważ beneficjenci późno składali końcowe spra
wozdania z działalności, a samo Centrum odnotowało opóźnienia w weryfikacji tych sprawozdań oraz 
obsłudze płatności końcowych; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium 
o działaniach podjętych w celu rozwiązania tego niedociągnięcia; 

10. uznaje, że według Centrum opóźnienia w płatności salda końcowego w zakresie dotacji z 2010 r., 
które wystąpiły w 2011 r., wynikają ze szczególnie intensywnego programu pracy w 2010 r. w połą
czeniu z okresowym niedoborem personelu w zespole koordynującym sieć, spowodowanym długą 
nieprzewidzianą nieobecnością; 

Zasoby ludzkie 

11. zauważa, że na dzień 31 grudnia 2011 r. obsadzonych było 97 z 101 stanowisk przewidzianych 
w planie zatrudnienia; 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2010 r. Centrum ostatecznie wprowadziło internetowe narzędzie 
rekrutacji zwane RECON – Recruitment Online, które pomoże Centrum przyspieszyć i zwiększyć 
wydajność naboru; 

13. ubolewa z powodu faktu, że procedura naboru na stanowisko dyrektora nie przyniosła rezultatów 
w 2011 r. i tym samym stanowisko, wakujące od dnia 15 października 2010 r., nie zostało obsadzone 
w ciągu 2012 r.; 

Wyniki 

14. zauważa z zadowoleniem, że w 2011 r. Centrum udostępniło wykresy Gantta dla wszystkich najważ
niejszych działań operacyjnych zgodnie z wymogiem organu udzielającego absolutorium; 

15. zauważa na podstawie sprawozdania rocznego, że system pomiaru wydajności został w pełni wdrożony 
i zachęca Centrum do dalszego rozwoju ocen jakościowych w celu uzupełnienia bardziej ilościowych 
wskaźników systemu pomiaru wydajności; 

16. zachęca Komisję do dalszego zbadania, wraz z Europejską Fundacją Kształcenia, Europejskim Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy i z 
Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, synergii istniejących między tymi agencjami 
oraz do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat możliwości 
pogłębienia integracji tych czterech agencji; zachęca te agencje i Komisję do zbadania, czy ściślejsza 
współpraca umożliwiłaby osiągnięcie korzyści skali i optymalizację ich wyników; 

Współpraca z Europejską Fundacją Kształcenia (EFK) 

17. zauważa, że w listopadzie 2009 r. umowa o współpracy między Centrum a EFK została odnowiona na 
okres 2010–2013; zauważa, że każdego roku, w kontekście ram współpracy, Centrum i EFK sporzą
dzają wspólny program prac, załączany do programów prac każdej z agencji; 

18. stwierdza, że w 2011 r. Centrum i EFK dodatkowo usystematyzowały współpracę, aby zmaksymali
zować korzyści dla mandatu każdego z tych podmiotów, co zaowocowało organizacją seminariów 
wymiany wiedzy, współpracą w dziedzinie rozwoju kwalifikacji i wdrażania wspólnych instrumentów 
Unii, współpracą na rzecz opracowania sprawozdania w sprawie postępów krajów kandydujących za 
rok 2012, w ramach Komunikatu brugijskiego o ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego;
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Audyt wewnętrzny 

19. z zadowoleniem przyjmuje informacje udzielone przez Centrum w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r., 
z których wynika, że do końca grudnia 2011 r. wykonano wszystkie siedem zaleceń służby kontroli 
wewnętrznej z 2009 r.; wzywa Centrum, aby informowało organ udzielający absolutorium o postępach 
w zakresie wykonywania zaleceń z 2010 r.; 

20. z zadowoleniem przyjmuje informacje otrzymane w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r., zgodnie z którym 
wszystkie podstawowe wymogi dotyczące standardów kontroli wewnętrznej 8 (ICS 8) zostały w pełni 
spełnione przed końcem 2011 r.; odnotowuje zobowiązanie się Centrum do spełnienia podstawowych 
wymogów w odniesieniu do ICS 10 w pierwszej połowie 2012 r.; 

Jednostka audytu wewnętrznego 

21. przyjmuje jednak do wiadomości uwagi Centrum na temat tego, że funkcje jednostki audytu wewnętrz
nego są obecnie pełnione albo przez wykonawców zewnętrznych (na przykład audyt oprogramowania 
finansowego Centrum został zlecony na zewnątrz i przeprowadzony w 2011 r.), albo przez 
wewnętrzne grupy projektowe; odnotowuje ponadto, że Centrum zakończyło dokumentowanie wszyst
kich głównych procedur (kierowanie tym zadaniem powierzono audytorowi zewnętrznemu) oraz że 
przeprowadzono szkolenia w celu zapewnienia wdrożenia rocznego programu prac i skutecznych 
kontroli; 

22. jeżeli chodzi o inne uwagi dołączone do decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter prze
krojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 17 kwietnia 2013 r. ( 1 ) w sprawie wyników, zarządzania 
finansami i kontroli agencji.
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