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1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018
(2019/2069(DEC))

Parlament Europejski, 

– uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania 
finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 
budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią Centrum1,

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 
prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 
Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia ... lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– 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, w szczególności jego art. 2083,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20124, w szczególności jego art. 70,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii5, w szczególności jego art. 15,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 
września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego 

1 Dz.U. C ... z ..., s. ....
2 Dz.U. C ... z ..., s. ....
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
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organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) nr 966/20126, w szczególności jego art. 108,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 
utworzonych na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu 
Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/10467, w szczególności jego art. 105,

– uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0000/2019),

1. udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018 / odracza decyzję 
w sprawie udzielenia dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2018;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z 
rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (seria L).

6 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
7 Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
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2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018
(2019/2069(DEC))

Parlament Europejski, 

– uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania 
finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 
budżetowy 2018 wraz z odpowiedzią Centrum1,

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 
prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 
Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia ... lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Centrum 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– 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, w szczególności jego art. 2083,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20124, w szczególności jego art. 70,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii5, w szczególności jego art. 15,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 
września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego 
organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

1 Dz.U. C ... z ..., s. ....
2 Dz.U. C ... z ..., s. ....
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
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(UE, Euratom) nr 966/20126, w szczególności jego art. 108,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 
utworzonych na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu 
Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/10467, w szczególności jego art. 105,

– uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0000/2019),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 / odracza zamknięcie 
ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i 
Narkomanii za rok budżetowy 2018;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi 
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

6 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
7 Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.
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3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z 
wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
za rok budżetowy 2018
(2019/2069(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 
2018,

– uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków1 ostateczny budżet 
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanego dalej 
„Centrum”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 16 174 200,21 EUR, co stanowi wzrost o 
2,18 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi 
głównie z budżetu Unii2;

B. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania 
finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 
budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy 
(zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że 
sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne, oraz że transakcje leżące u jego 
podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1. z uznaniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku 
budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w 
wysokości 100 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2017 r.; zauważa, że wskaźnik 
wykonania środków na płatności wyniósł 98,02 %, co oznacza wzrost o 3,31 % w 
porównaniu z poprzednim rokiem; 

Wyniki

2. zauważa, że do pomiaru realizacji swoich 66 celów rocznych Centrum stosuje 50 
kluczowych wskaźników wykonania – podzielonych na osiem celów strategicznych – 
do oceny wartości dodanej swoich działań i poprawy zarządzania budżetem; zauważa, 
że począwszy od 2019 r. Centrum wprowadziło nowy model oceny wyników bazujący 
na ograniczonej liczbie kluczowych wskaźników wykonania, a dokładniej dziesięciu 

1 Dz.U. C 29 z 23.1.2019, s. 3.
2 Dz.U. C 29 z 23.1.2019, s. 2.
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takich wskaźnikach, które będą wykorzystywane do pomiaru skuteczności w osiąganiu 
pożądanych wyników i efektywności wykorzystania przydzielonych w tym celu 
zasobów;

3. zauważa, że Centrum osiągnęło 85 % zakładanych produktów/rezultatów 
zaplanowanych w programie prac na 2018 r. oraz że z powodzeniem zrealizowało 
pierwszy rok swojej strategii na 2025 r.;

4. zauważa z uznaniem, że Centrum nadal współpracuje z Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie usług korporacyjnych i usług wsparcia oraz 
zarządzania wspólnymi budynkami w Lizbonie, a także że współpraca ta dotyczy 
również infrastruktury i usług teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i 
internetowych; uznaje, że zapewniono synergię operacyjną z innymi agencjami Unii w 
dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz zdrowia;

Polityka kadrowa

5. zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,05 % i że 
przyjęto 9 urzędników oraz 64 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet 
Unii przewidywał 10 stanowisk dla urzędników i 66 stanowisk dla pracowników na 
czas określony (w porównaniu z 77 stanowiskami zatwierdzonymi w 2017 r.); zauważa, 
że w 2018 r. Centrum zatrudniało również 29 pracowników kontraktowych i 1 
oddelegowanego eksperta krajowego;

6. zauważa, że Centrum przyjęło ogólne przepisy dotyczące tworzenia i podtrzymania 
kultury pracy opartej na godności i szacunku w celu zapobiegania nękaniu lub 
molestowaniu i zwalczania tego zjawiska; zauważa, że Centrum umożliwia korzystanie 
z poufnego doradztwa;

Zamówienia publiczne

7. odnotowuje z uznaniem, że zgodnie ze swoim planem zarządzania Centrum 
wprowadziło w życie plan zamówień, który pomyślnie zrealizowano w ścisłej 
współpracy ze wszystkimi jednostkami; 

8. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Centrum nie uzyskało odpowiedniej 
liczby ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia o niskiej wartości oraz że w 
pięciu z tych postępowań złożono tylko jedną ofertę, a jednym postępowaniu – dwie; 
zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Centrum wystosowało ono należyte zaproszenie do 
oferentów w liczbie wymaganej na mocy obowiązujących przepisów finansowych, aby 
zapewnić konieczny poziom konkurencji; wzywa Centrum do kontynuowania 
aktualnych wysiłków zmierzających do tego, by postępowania o udzielenie zamówienia 
były zgodne z zasadą konkurencji oraz by ułatwić udział w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia o niskiej wartości;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9. odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Centrum służące 
zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz 
ochronie sygnalistów; zauważa, że na stronie internetowej Centrum opublikowano 
życiorysy dyrektora i członków komitetu naukowego;
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Kontrole wewnętrzne

10. zauważa, że w 2018 r. wdrożono wszystkie niezbędne zalecenia z przyjętego planu 
działania zgodnie ze sprawozdaniem Służby Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) 
dotyczącym analizy potrzeb w zakresie gromadzenia danych, walidacji i procesów 
zapewniania jakości oraz zgodnie z przeglądem ram zarządzania jakością danych i 
dostosowania go do strategii Centrum na 2025 r.; 

11. z niepokojem zauważa, że według Centrum szereg zaleceń zawartych w 
przeprowadzonej w 2015 r. kontroli IAS dotyczącej zarządzania projektami IT 
wdrożono tylko częściowo i że pod koniec 2018 r. nadal nie uwzględniono dwóch 
zaleceń; zauważa jednak, że te dwa zalecenia miały zostać wdrożone do połowy 2019 
r.;

12. zauważa, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż zgodnie z dyrektywą 2008/104/WE3 
oraz przepisami prawa pracy obowiązującymi w Portugalii pracownicy tymczasowi 
powinni pracować na takich samych warunkach jak pracownicy bezpośrednio 
zatrudnieni przez dane przedsiębiorstwo; zauważa, że w umowach z agencjami pracy 
tymczasowej nie przewidziano jednak wyraźnie obowiązku przestrzegania tych 
warunków, nie ma też dowodów na to, że Centrum samodzielnie dokonało porównania 
warunków zatrudnienia obowiązujących w przypadku jego własnych pracowników i 
pracowników tymczasowych, co wiąże się z ryzykiem sporów sądowych i uszczerbku 
dla reputacji Centrum; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Centrum dokonuje ono 
ponownej oceny swojej polityki korzystania z pracowników tymczasowych, aby dalej 
racjonalizować taką praktykę zgodnie z potrzebami operacyjnymi oraz ramami 
prawnymi; wzywa Centrum, by przeanalizowało warunki zatrudnienia pracowników 
tymczasowych i zapewniło ich zgodność z przepisami prawa unijnego i krajowego 
prawa pracy;

13. zauważa, że w 2006 r. Unia podpisała z Norwegią porozumienie, w którym określono 
wzór na obliczenie składki odprowadzanej przez Norwegię na rzecz Centrum, jak 
również minimalną wysokość tej składki, która powinna podlegać corocznej korekcie w 
zależności od zmian cen i dochodu narodowego brutto w Unii; odnotowuje z 
zaniepokojeniem, że choć w latach 2007–2018 dotacja z budżetu UE wzrosła o 24 %, 
składka Norwegii praktycznie się nie zmieniła; zauważa, że według odpowiedzi 
Centrum nie istnieje liniowa korelacja między wzrostem dotacji unijnej a składką 
Norwegii oraz że Centrum nie ma wymaganej zdolności prawnej, by wnioskować o 
inny wzór/metodę korekty minimalnej składki Norwegii; wzywa Centrum wraz z 
zainteresowanymi stronami do skorygowania minimalnej składki Norwegii zgodnie z 
ustalonymi warunkami;

o

o     o

14. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które 
mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... marca 2020 r.4 w 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy 
tymczasowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
4 Teksty przyjęte, P9_TA-PROV(2020)0000.
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sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.


