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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (dále jen „EASO“ nebo 
„úřad“) přispívá k posílené praktické spolupráci členských států v azylové oblasti 
v Evropě, poskytuje pomoc členským státům při plnění jejich povinností a slouží jako 
středisko odborných znalostí o azylové problematice;

2. připomíná nesrovnalosti v úřadu, o nichž podal zprávu Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) v roce 2017, a doporučení úřadu OLAF správní radě EASO, aby 
zahájilo disciplinární řízení, rozhodnutí správní rady EASO ze dne 6. června 2018, 
kterým byl s okamžitou platnosti zbaven funkce výkonný ředitel, jmenování 
prozatímního ředitele dne 6. června 2018 a jmenování nové výkonné ředitelky dne 16. 
června 2019; 

3. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se 
zakládá roční účetní závěrka úřadu EASO za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech 
významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční 
situaci úřadu ke dni 31. prosince 2018; pokazuje nicméně na to, že Účetní dvůr vydal 
(„čistý“) výrok s výhradou týkající se legality a správnosti plateb; všímá si vysvětlení 
Účetního dvora, že výrok s výhradou byl vydán v souvislosti s pomalým zlepšováním 
neuspokojivé situace, která byla zjištěna v roce 2017 a týkala se systému řízení 
a vnitřních kontrol v úřadu, což se odrazilo i v dalším velkém zadávacím řízení, kdy 
nebyly dodrženy předpisy a postupy, a dále legality a správnosti transakcí;

4. všímá si, že rozpočet EASO byl výrazně navýšen ze 79 milionů EUR na 98 milionů 
EUR (+ 24 %), zatímco počet zaměstnanců vzrostl pouze z 200 na 207 (+ 3,5 %); 
vyjadřuje znepokojení nad zjištěním Účetního dvora, a sice že v rozpočtu EASO 
chyběly prostředky na nepředvídané výdaje, z nichž by se pokrylo financování 
nepředvídaných a naléhavých operačních potřeb; žádá úřad, aby tuto situaci 
v konzultaci s rozpočtovým orgánem a Komisí řešil, zejména s ohledem na operační 
charakter činnosti úřadu EASO;

5. je velmi znepokojen zjištěním Účetního dvora o prudkém zhoršení personální situace 
v úřadu, k němuž došlo do konce roku 2017, a tím, že většina volných pracovních 
míst, zejména řídících postů v administrativním oddělení, nebylo stále do konce roku 
2018 obsazeno;

6. vyjadřuje politování nad tím, že úřad EASO je silně závislý na práci dočasných 
zaměstnanců, kteří mají kompenzovat nedostatek vyslaných národních odborníků, jež 
mají členské státy podle nařízení o EASO povinnost vysílat; vybízí úřad, aby se řídil 
doporučením Účetního dvora a aby provedl společně s rozpočtovými orgány analýzu 
nákladové efektivity externích zaměstnanců ve srovnání se statutárními zaměstnanci 
a toho, zda je plně dodržován právní rámec, zejména v souvislosti s pracovními 
podmínkami; domnívá se, že je třeba v každém případě zvýšit počet zaměstnanců 
úřadu EASO, aby tak mohl řádně plnit povinnosti, které mu byly svěřeny; v této 
souvislosti vítá ambiciózní plán pro přijímání nových zaměstnanců, který byl mezitím 
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přijat, a jeho pozitivní dopad na obsazení volných míst; 

7. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že podle zjištění Účetního dvora vedlo plnění 
cíle 5% snížení počtu zaměstnanců k nedostatku pracovníků v oblasti IT v Řecku 
a Itálii; se znepokojením si všímá skutečnosti, že úřad využívá smlouvy o poskytování 
IT služeb a dalších konzultantských služeb, které byly formulovaný tak, že by mohly 
spíše než poskytování jasně definovaných služeb nebo produktů znamenat přidělení 
dočasných pracovníků; uznává, že povaha operací úřadu ztěžuje možnost předvídat 
časování a dobu trvání příslušných smluv, avšak současně úřad EASO žádá o zajištění 
toho, aby byly smlouvy formulovány tak, aby se zabránilo jakýmkoli nejasnostem 
ohledně toho, zda se jedná o zadávací řízení na IT služby nebo na dočasné 
zaměstnance;

8. všímá si odpovědí úřadu EASO na připomínky Účetního dvora a úsilí o jejich vyřešení 
pod vedením nové výkonné ředitelky, mimo jiné kladením důrazu na uzavření 
hostitelských dohod s Itálií, Řeckem a Kyprem, zvyšováním transparentnosti postupů 
přijímání nových zaměstnanců a posílením právního oddělení v průběhu roku 2019; 

9. uznává úsilí úřadu zaměřené na reformu svého řízení na základě akčního plánu řízení 
EASO schváleného správou v roce 2018; konstatuje, že asi polovina nápravných 
opatření zahájených vedením úřadu dosud nebyla dokončena; vítá zejména nápravná 
opatření, která byla zavedena v souvislosti se standardy vnitřní kontroly; žádá úřad 
EASO, aby dále zlepšil své procesy vnitřní kontroly tím, že bude věnovat mimořádnou 
pozornost vytvoření „politiky po citlivé posty“, včetně zmírnění kontrolních 
mechanismů a mobility zaměstnanců, s cílem lépe řídit rizika spojená s citlivými 
funkcemi. 


