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Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného 

vzdělávání 

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o udělení absolutoria za 

plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový 

rok 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 

za rozpočtový rok 20071, 

- s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského střediska pro 

rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi střediska2, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 

na článek 185 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského 

střediska pro rozvoj odborného vzdělávání4, a zejména na článek 12a tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 

o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 

Euratom) č.1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení, 

- s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0177/2009), 

1. uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za 

plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2007; 

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 

součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi 

a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

                                                 
1  Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 45. 
2  Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 130. 
3  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. 
5  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

(řada L). 



2: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů 

Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2007 

(C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 

za rozpočtový rok 20071, 

- s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského střediska pro 

rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi střediska2, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 

na článek 185 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského 

střediska pro rozvoj odborného vzdělávání4, a zejména na článek 12a tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 

o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 

Euratom) č.1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení, 

- s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0177/2009), 

1. konstatuje, že roční účetní závěrka Evropského střediska pro rozvoj odborného 

vzdělávání tvoří přílohu zprávy Účetního dvora; 

2. schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za 

rozpočtový rok 2007; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro 

rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho 

zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L). 

                                                 
1  Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 45. 
2  Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 130. 
3  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. 
5  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 obsahující připomínky, které 

je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského 

střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 (C6-0427/2008 – 

2008/2254(DEC)) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 

za rozpočtový rok 20071, 

- s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského střediska pro 

rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi střediska2, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 

na článek 185 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského 

střediska pro rozvoj odborného vzdělávání4, a zejména na článek 12a tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 

o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 

Euratom) č.1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení, 

- s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0177/2009), 

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (EÚD) uvedl, že nabyl dostatečné jistoty, že roční 

účetní závěrka za rozpočtový rok 2007 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální 

a správné, 

B. vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2008 udělil Parlament Evropskému středisku pro 

rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový 

rok 20066 a že ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné 

upozornil na připomínky EÚD týkající se vysoké míry přenesených a zrušených 

prostředků, absence vhodného inventárního postupu pro identifikaci, registraci a aktivaci 

majetku, neúplné dokumentace procesů vnitřní kontroly a problémů souvisejících s 

jedním zadávacím řízením, 

                                                 
1  Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 45. 
2  Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 130. 
3  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. 
5  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 
6  Úř. věst. L 88, 31.3.2009, s. 109. 



1. blahopřeje středisku k tomu, že na rozdíl od předchozího roku získalo od EÚD pozitivní 

prohlášení o věrohodnosti účetnictví za rozpočtový rok 2007, a to nejen pokud jde 

o účetní závěrku, ale také o uskutečněné operace; 

2. bere na vědomí připomínku EÚD, že cíle a ukazatele výkonnosti často nebyly měřitelné, 

přestože pracovní program střediska na rok 2007 uváděl přesně stanovené cíle pro každou 

činnost a podrobně popisoval výsledky, jichž má být dosaženo; souhlasí s EÚD, že takto 

lze dosažené výsledky hodnotit jen velmi obtížně; 

3. bere na vědomí, že středisko nyní pracuje na přesnější formulaci cílů a ukazatelů 

výkonnosti a že pro rozpočtový rok 2008 zavedlo metodu sestavování rozpočtu podle 

činností; 

4. podporuje doporučení EÚD, aby středisko přesně stanovilo cíle a při plánování vytvořilo 

jasné vazby mezi těmito cíli a prostředky z rozpočtu, jichž bude pro jejich dosažení 

zapotřebí; 

5. očekává, že středisko ve své zprávě o činnosti za rok 2008 uvede informace o konkrétních 

následných opatřeních učiněných na základě doporučení EÚD a o dosažených výsledcích; 

6. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria 

a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 23. dubna 2009 o finančním 

řízení a kontrole agentur EU1. 

                                                 
1  Přijaté texty, P6_TA(2009)0274. 


