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Razrešnica 2007: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 

2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za razvoj 

poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2007, skupaj z 

odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 337/75 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja4, zlasti člena 12a, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,5 zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0177/2009), 

1. podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede 

izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007; 

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu 

sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

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



2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o zaključku poslovnih knjig 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2007 (C6-

0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za razvoj 

poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2007, skupaj z 

odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 337/75 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja4, zlasti člena 12a, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0177/2009), 

1. ugotavlja, da so podatki iz končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za 

razvoj poklicnega usposabljanja taki kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča; 

2. odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za 

proračunsko leto 2007; 

3. naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj 

poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 

Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

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



3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa 

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega 

usposabljanja za proračunsko leto 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za razvoj 

poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2007, skupaj z 

odgovori centra,2 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 337/75 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi 

Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja4, zlasti člena 12a, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0177/2009), 

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih 

računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij, 

B. ker je Parlament 22. aprila 2008 direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega 

usposabljanja podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 

20066 in v resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, med drugim opozoril na pripombe 

Računskega sodišča glede velikega deleža prenosov in razveljavitev, neobstoj primernega 

postopka popisa za ugotavljanje, evidentiranje in kapitalizacijo sredstev, nepopolno 

dokumentacijo postopkov notranjih kontrol in težave v zvezi z enim postopkom oddaje 

naročil, 

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



1. čestita centru, da je v nasprotju s prejšnjimi leti od Računskega sodišča prejel pozitivno 

izjavo o zanesljivosti v povezavi s proračunskim letom 2007, ne le glede računovodskih 

izkazov, temveč tudi povezanih transakcij; 

2. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da cilji in kazalniki uspešnosti pogosto niso 

bili izmerljivi, čeprav so v delovnem programu centra za leto 2007 navedeni specifični cilji 

vsake načrtovane dejavnosti in podroben opis izložkov, ki bodo proizvedeni; se strinja z 

Računskim sodiščem, da to otežuje oceno dosežkov; 

3. je seznanjen s tem, da bo center pripravil natančnejšo opredelitev ciljev in kazalnikov 

uspešnosti ter da je uvedel k dejavnostim usmerjen proračun za proračunsko leto 2008; 

4. odobrava priporočilo Računskega sodišča, naj center opredeli natančne cilje in svoje 

načrtovanje, vzpostavi jasno povezavo med zastavljenimi cilji in proračunskimi sredstvi, 

potrebnimi za doseganje teh ciljev; 

5. pričakuje, da bo center v svojem posebnem poročilu o dejavnostih glede na priporočila 

Računskega sodišča za leto 2008 poročal o sprejetih nadaljnjih ukrepih in doseženih 

rezultatih; 

6. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v 

resoluciji z dne 23. aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU1. 

 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0274. 


