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Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 

Kontroli Chorób 

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium 

z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok 

budżetowy 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 20071, 

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych 

sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za 

rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum2, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich3, a w szczególności jego art. 185, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 

Chorób4, a w szczególności jego art. 23, 

– 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 1605/20025, a w 

szczególności jego art. 94, 

– uwzględniając art. 71 i załącznik V do Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-

0170/2009), 

1. udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2007; 

                                                 
1  Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 48. 
2  Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 122. 
3  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
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2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z 

rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz 

do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 



 

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zamknięcia 

ksiąg Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2007 

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 20071, 

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych 

sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za 

rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum2, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich3, a w szczególności jego art. 185, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 

Chorób4, a w szczególności jego art. 23, 

– 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 1605/20025, a w 

szczególności jego art. 94, 

– uwzględniając art. 71 i załącznik V do Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-

0170/2009), 

1. stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania 

Trybunału Obrachunkowego; 

2. zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za 

rok budżetowy 2007; 
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji, Trybunałowi 

Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej (seria L). 



 

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawierająca uwagi, 

które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 20071, 

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych 

sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za 

rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum2, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich3, a w szczególności jego art. 185, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 

Chorób4, a w szczególności jego art. 23, 

– 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 1605/20025, a w 

szczególności jego art. 94, 

– uwzględniając art. 71 i załącznik V do Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-

0170/2009), 

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (ETO) oświadczył, iż uzyskał wystarczającą 

pewność, że roczne sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2007 są wiarygodne oraz że 

transakcje leżące u ich podstaw zostały przeprowadzone zgodnie z prawem, 

B. mając na uwadze fakt, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski udzielił 

dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium 
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z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 20061, i między innymi odnotował uwagę 

zawartą w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za 2006 r., w której stwierdza on, iż 

prawie 45% zobowiązań zaciągniętych w ciągu roku zostało przeniesione i w drugiej 

połowie 2006 r. dokonano wielu przesunięć spowodowanych głównie niedokładnym 

oszacowaniem potrzeb kadrowych, o czym nie poinformowano w odpowiednim terminie 

zarządu Centrum; 

1. zauważa, że budżet Centrum wzrósł z 17 100 000 EUR w 2006 r. do 28 900 000 w 2007 r.; 

2. uznaje Centrum za instytucję odgrywającą ważną rolę we wzmacnianiu i rozwijaniu 

europejskiego nadzoru nad chorobami, jak również w szacowaniu i informowaniu o 

dotychczasowych i nowo pojawiających się zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą 

ze sobą choroby zakaźne; 

3. z zadowoleniem odnotowuje, że Centrum opracowało w 2007 roku znaczną ilość 

produktów i usług dotyczących epidemiologii, nadzoru, zapobiegania i kontroli chorób 

zakaźnych, jak również opublikowało szereg sprawozdań naukowych; 

4. zauważa, że w 2006 r. wskaźnik środków przeniesionych wyniósł prawie 45%, a w 2007 r. 

nie nastąpiła istotna poprawa gdyż wyniósł on blisko 43%, co pokazuje trudności Centrum 

w wykonaniu swojego budżetu; 

5. odnotowuje ponadto uwagę ETO, że poziom zmian budżetu ujawnił słabość kontroli 

wykonywania budżetu; 

6. wyraża zaniepokojenie stwierdzeniem ETO, że sytuacja ta jest naruszeniem zasady 

jednoroczności i specyfikacji; 

7. odnotowuje uwagę ETO, że mimo iż program prac Centrum na 2007 r. zbył zadaniowy, 

zmianom w budżecie nie towarzyszyła ocena ich wpływu na program prac i osiągnięcie 

celów; 

8. wyraża zadowolenie z odpowiedzi Centrum, że od 2008 r. uaktualnia ono swój program 

prac w przypadku zmian w budżecie; 

9. odnotowuje krytyczne uwagi ETO dotyczące ograniczonej wiarygodności spisu środków 

trwałych opartego na arkuszu kalkulacyjnym; 

10. wyraża zadowolenie, że w międzyczasie opracowano nowy system spisu środków trwałych, 

który będzie wykorzystany do zamknięcia ksiąg za rok budżetowy 2008; 

11. odnotowuje z niepokojem uwagi ETO, że Centrum wydało 500 000 EUR na prace 

remontowe w budynkach wynajętych na jego siedzibę oraz że, podobnie jak w 2006 r., 

decyzję o przeprowadzeniu tych prac podjęto na podstawie bezpośredniego porozumienia 

między Centrum a właścicielem budynku, nie określając rodzaju i terminów prac ani 

warunków płatności; zauważa, że zdaniem ETO powyższa praktyka stoi w sprzeczności z 

rozporządzeniem finansowym i stanowi naruszenie zasady oszczędności; 

12. wzywa Centrum do natychmiastowego dostosowania swoich działań do rozporządzenia 

                                                 
1  Dz.U. L 88 z 31.3.2009, s. 126. 



finansowego i zasady oszczędności i do przedstawienia działań podjętych w związku z 

uwagami ETO w swoim sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami w 2008 r.; 

13. odnotowuje postęp poczyniony we wdrożeniu planu rekrutacyjnego Centrum, jednakże 

podkreśla konieczność podjęcia dalszych wysiłków zmierzających do osiągnięcia właściwej 

liczby pracowników; 

Dalsze działania związane z wcześniej udzielanymi absolutoriami 

14. zauważa, że podobnie jak w 2006 r. ETO wykrył uchybienia w odniesieniu do realizacji 

budżetu, a w szczególności wysoki poziom przeniesionych środków; 

15. wzywa Centrum do dostosowania się do zaleceń ETO, w szczególności w odniesieniu do 

wykonania budżetu i do przedstawienia sprawozdania na temat podjętych działań i 

osiągniętych wyników w nadchodzącym sprawozdaniu rocznym za 2008 r.; 

o 

o  o 

16. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które 

mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie zarządzania finansami i kontroli agencji UE1. 

 

                                                 
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0274. 


