EVROPSKÝ PARLAMENT

2014 - 2019

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2014/2113(DEC)
6.2.2015

STANOVISKO
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu
o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový
rok 2013
(2014/2113(DEC))
Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

AD\1046352CS.doc

CS

PE541.388v02-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

PA_NonLeg

PE541.388v02-00

CS

2/4

AD\1046352CS.doc

NÁVRHY
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou
kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. bere na vědomí závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční závěrka Evropské
agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské
unie (Frontex) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz její finanční situace
k 31. prosinci 2013 a výsledků jejích operací a peněžních toků za daný rok a že
s výjimkou problémů, které byly zjištěny u grantových operací souvisejících se
společnými pozemními, námořními a leteckými operacemi, byly veškeré operace, na
nichž se zakládá účetní závěrka agentury Frontex za rozpočtový rok 2013, ve všech
významných ohledech legální a správné;
2. bere na vědomí názor Účetního dvora, podle něhož chyběly dostatečné důkazní informace
o legalitě a správnosti grantových operací souvisejících se společnými pozemními,
námořními a leteckými operacemi, nicméně tato situace neměla narozdíl od minulého
roku rozsáhlé následky; vítá proto, že agentura Frontex zavedla dokonalejší systém
ověřování ex ante, který se začal používat pro grantové smlouvy od června 2013;
3. bere na vědomí připomínku Účetního dvora ohledně toho, že žádná z grantových operací
v roce 2013 nebyla podrobena kontrole ex post;
4. zdůrazňuje, že je nutné provést podrobnou analýzu využívání finančních prostředků Unie
v rámci společných pozemních, námořních a leteckých operací;
5. zdůrazňuje, že ačkoli víceletý charakter operací a vysoké riziko výskytu mimořádných
událostí představuje pro agenturu Frontex zvláštní výzvy z hlediska plánování a plnění
ročního rozpočtu, je přesto možné zdokonalit rozpočtovou kontrolu a omezit tak objem
objem přenesených prostředků;
6. bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nichž by bylo vhodné uzavřít
komplexní dohodu o sídle mezi agenturou a členským státem, která by zvýšila
transparentnost podmínek, za nichž agentura a její zaměstnanci působí; bere na vědomí
odpověď agentury, v níž se uvádí, že v současné době probíhají jednání s polskými orgány
a že agentura má jen omezené pravomoci k tomu, aby v této věci provedla následná
opatření a nápravné kroky;
7. v obecné rovině se domnívá, že agentura Frontex by se měla více zaměřit na zásadu
řádného finančního řízení s ohledem na zásadu ročního rozpočtu, tj. na hospodárnost,
efektivnost a účelnost, s jakou využívá prostředky k plnění svých úkolů.
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