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1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji 
Kształcenia za rok budżetowy 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji 
Kształcenia za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008, 
wraz z odpowiedziami Fundacji1,

– uwzględniając zalecenie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu UE,

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2, a w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (wersja 
przekształcona)3, w szczególności jego art. 17,

– 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 1605/20024,
w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

1. udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu 
Fundacji za rok budżetowy 2008;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

                                               
1 Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 136.
2 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
4 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz
z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Fundacji 
Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
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2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji 
Kształcenia za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego
sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008, 
wraz z odpowiedziami Fundacji1,

– uwzględniając zalecenie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu UE,

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2, a w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (wersja 
przekształcona)3, w szczególności jego art. 17,

– 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 1605/20024,
w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi 
Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, 
oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

                                               
1 Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 136.
2 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
4 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium
z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji 
Kształcenia za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008, 
wraz z odpowiedziami Fundacji1,

– uwzględniając zalecenie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu UE,

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2, a w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (wersja 
przekształcona)3, w szczególności jego art. 17,

– 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 1605/20024,
w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (ETO) oświadczył, że uzyskał 
wystarczającą pewność, iż sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest 
wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw zostały przeprowadzone zgodnie
z prawem,

B. mając na uwadze fakt, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił 
dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu 

                                               
1 Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 136.
2 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
4 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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Fundacji za rok budżetowy 20071, a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji
o absolutorium Parlament między innymi -
- zauważył stwierdzenie Trybunału, że kwota dochodów przeznaczonych na określony 

cel umieszczona w budżecie korygującym została nieprawidłowo obliczona 
(powinna wynosić 1 200 000 EUR, a nie 3 400 000 EUR),

- zauważył, że w oświadczeniu o wiarygodności (załączonym do rocznego 
sprawozdania z działalności) dyrektor podtrzymuje poczynione w ubiegłym roku 
zastrzeżenia dotyczące niepewności politycznej w krajach partnerskich, zarządzania 
finansami w związku z umową Tempus oraz ewentualnych społecznych, prawnych, 
finansowych i związanych z renomą Fundacji skutków pomocy technicznej
w ramach programu Tempus;

Poziom działalności 

1. zwraca uwagę, że w ocenie tymczasowej Fundacji (EAC/06/05 sprawozdanie końcowe, 
25 maja 2006 r.) jako zasadniczo pozytywny oceniono wpływ jej działań na 
bezpośrednich beneficjentów; zauważa jednak, że trudno jest udowodnić wpływ na 
instytucje rządowe ze względu na trudność w ustaleniu bezpośredniego powiązania 
między skutkami projektów Fundacji a działalnością tych instytucji; 

2. wyraża uznanie dla Fundacji, która we wsparciu Komisji w 2008 r. uzyskała wskaźnik 
satysfakcji Komisji w wysokości 97%; podkreśla w szczególności, że najczęściej wnioski 
kierowane do Fundacji dotyczyły dziedziny polityki i wkładu w przygotowanie 
europejskiego instrumentu sąsiedztwa (32%), następnie określania (21%), programowania 
(11%) i identyfikacji projektów (10%), a także działań następczych;

3. zwraca się do Fundacji o przedstawienie, w tabeli, która zostanie dołączona do kolejnego 
sprawozdania ETO, zestawienia porównawczego działań zrealizowanych w roku, którego 
dotyczy absolutorium, oraz działań zrealizowanych w poprzednim roku budżetowym, aby 
umożliwić organowi udzielającemu absolutorium dokonanie lepszej oceny działalności 
fundacji na przestrzeni lat;  

Obszar działania Fundacji

4. zauważa, że w wyniku przekształcenia w 2008 r. rozporządzenia Rady (EWG) nr 1360/90
z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia, Fundacja 
uzyskała możliwość rozwijania wiedzy specjalistycznej w innych obszarach niż w latach 
poprzednich; zauważa, że w rezultacie rozporządzenie (WE) nr 1339/2008 określa nowe 
mechanizmy proceduralne zatwierdzania rozszerzenia tematycznego i geograficznego 
obszaru działania Fundacji;

Współpraca z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),

5. ze względu na pokrewieństwo tematyczne wzywa do ścisłej współpracy i wykorzystania 
efektu synergii między Europejską Fundacją Kształcenia a Europejskim Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz zwraca się z prośbą o regularne udzielanie 

                                               
1  Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 149.
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informacji przez obydwu dyrektorów w sprawozdaniu z działalności;

Audyt wewnętrzny

6. przyznaje, że od 2006 r. wdrożono 12 z 27 zaleceń przygotowanych przez służbę kontroli 
wewnętrznej; zauważa, że wśród 15 zaleceń, które jeszcze nie zostały wdrożone, 6 jest 
uznawanych za „bardzo ważne”; nalega w związku z tym, aby Fundacja bezzwłocznie 
wprowadziła pewne wewnętrzne standardy kontroli (dotyczące dokumentacji procedur, 
nadzoru nad transakcjami finansowymi i ciągłości działań) oraz pewne zalecenia
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi
w planie rocznym i sprawozdaniu z działalności, ustalanie celów oraz rejestracja czasu 
pracy);

Zasoby kadrowe 

7. nalega, aby Fundacja przedstawiła sprawozdanie na temat wykorzystania zasobów 
ludzkich; wskazuje przede wszystkim, że niewłaściwe uwzględnienie zasobów ludzkich
w planowaniu rocznym i sprawozdaniu z działalności pociąga za sobą ryzyko utraty 
wydajności i braku przejrzystości w wykorzystaniu personelu Fundacji; podkreśla 
ponadto, że cele ustanowione dla poszczególnych pracowników powinny być w większym 
stopniu powiązane z rocznymi i strategicznymi celami Fundacji oraz że roczne 
planowanie i budżetowanie powinno obejmować także system rejestracji czasu pracy; 

8. przyjmuje do wiadomości uwagi ETO, który wykrył różne uchybienia w procedurach 
rekrutacyjnych; podkreśla przede wszystkim konieczność, aby komisje konkursowe 
dostarczały wystarczających informacji na temat zastosowanych procedur, wskazując 
między innymi uzasadnienia decyzji i ich daty, w celu zapewnienia przejrzystości 
procedur;

9. przyjmuje jednak do wiadomości, że Fundacja oświadczyła obecnie, że rozpoczęła 
dogłębną weryfikację procedur naboru w odpowiedzi na ustalenia ETO, prowadzoną
w toku audytu wewnętrznego prowadzonego przez służby audytu wewnętrznego w 2008 
r.; w rezultacie wzywa Fundację do informowania organu udzielającego absolutorium
o podjętych działaniach i ich skutkach;   

10. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Fundacji, która uznaje za uzasadnioną opinię ETO
w sprawie dodatku za rozłąkę dla pracowników, którym odmówiono tego dodatku na 
podstawie błędnej interpretacji obowiązujących przepisów; wyraża uznanie dla Fundacji
z tytułu zobowiązania się do przeanalizowania tych przypadków i wprowadzenia 
następnie odpowiednich zmian;

o
o o

11. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają 
charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2010 r. w sprawie 
wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.


