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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len „EASO“ alebo „úrad“) 
prispieva k zlepšeniu praktickej spolupráce členských štátov v oblasti azylu v Európe, 
pomáha členským štátom pri plnení ich povinností a koná ako centrum odborných 
znalostí v oblasti azylu;

2. pripomína nezrovnalosti v úrade, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) oznámil v roku 2017, a odporúčania úradu OLAF pre správnu radu EASO 
týkajúce sa disciplinárneho opatrenia, rozhodnutie správnej rady EASO zo 6. júna 
2018 zbaviť s okamžitou platnosťou výkonného riaditeľa jeho funkcie, vymenovanie 
dočasného výkonného riaditeľa od 6. júna 2018 a vymenovanie nového výkonného 
riaditeľa 16. júna 2019; 

3. víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou 
závierkou EASO za rozpočtový rok 2018 sú zákonné a riadne zo všetkých 
významných hľadísk a že jeho finančná situácia k 31. decembru 2018 je náležite 
vyjadrená; poukazuje však na to, že Dvor audítorov vydal audítorský výrok s 
výhradou („čistý“) týkajúci sa zákonnosti a riadnosti platieb; berie na vedomie 
vysvetlenie Dvora audítorov, že výrok s výhradou bol vydaný v súvislosti s pomalým 
zlepšovaním neuspokojivej situácie, ktorá bola nahlásená za rok 2017 a týkala sa 
riadenia úradu a opatrení vnútornej kontroly, ktoré sa odrazili v nesprávnom postupe 
iného dôležitého verejného obstarávania, a so zákonnosťou a riadnosťou transakcií;

4. berie na vedomie, že rozpočet EASO sa podstatne zvýšil zo 79 miliónov EUR na 98 
miliónov EUR (+ 24 %), zatiaľ čo počet zamestnancov sa zvýšil len z 200 na 207 
pracovníkov (+ 3,5 %); je znepokojený zistením Dvora audítorov, že v rozpočte 
EASO chýbali rezervné finančné prostriedky na pokrytie nepredvídaných a 
naliehavých prevádzkových potrieb; vyzýva úrad, aby túto situáciu po porade s 
rozpočtovými orgánmi a Komisiou riešil, najmä vzhľadom na povahu prevádzkovej 
činnosti EASO;

5. je znepokojený zistením Dvora audítorov, že stav ľudských zdrojov úradu sa od konca 
roku 2017 exponenciálne zhoršil a že väčšina voľných pracovných miest, najmä 
riadiacich funkcií na oddelení správy úradu, nebola na konci roka 2018 stále 
obsadená;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že fungovanie EASO do značnej miery závisí od 
dočasných pracovníkov, ktorí nahrádzajú nedostatok vyslaných národných expertov, 
ktorých sú členské štáty podľa nariadenia o EASO povinné vysielať; nabáda úrad, aby 
nadviazal na odporúčanie Dvora audítorov a spolu s rozpočtovými orgánmi vykonal 
analýzu nákladovej efektívnosti externých zamestnancov oproti stálym zamestnancom 
a toho, či sa v plnej miere dodržiava platný právny rámec, najmä pokiaľ ide o 
pracovné podmienky; v každom prípade sa domnieva, že personálne obsadenie úradu 
by sa malo zvýšiť, aby úrad mohol riadne plniť úlohy, ktoré mu boli zverené; v tejto 
súvislosti víta, že medzičasom bol zavedený ambiciózny plán prijímania 
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zamestnancov, a jeho pozitívny vplyv na obsadzovanie voľných pracovných miest; 

7. vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov, že dodržiavanie cieľa týkajúceho 
sa 5 % zníženia počtu zamestnancov úradu viedlo k nedostatku síl na oddeleniach IT 
služieb v Grécku i v Taliansku; so znepokojením konštatuje, že na obstarávanie IT 
služieb a iných konzultačných služieb úrad používa zmluvy o poskytovaní služieb, 
ktoré sú formulované tak, že umožňujú prijatie dočasného pracovníka namiesto 
poskytnutia jasne vymedzených služieb alebo produktov; uznáva, že povaha činností 
úradu sťažuje predpovedanie načasovania a trvania platnosti príslušných zmlúv, no 
vyzýva EASO, aby zabezpečil, aby zmluvy boli formulované takým spôsobom, ktorý 
zamedzí akejkoľvek zámene obstarávania IT služieb za prijímanie dočasných 
zamestnancov;

8. berie na vedomie odpovede EASO na pripomienky Dvora audítorov a úsilie o ich 
riešenie pod vedením nového výkonného riaditeľa, okrem iného uprednostnením 
uzavretia dohôd o hosťovaní s Talianskom, Gréckom a Cyprom, zvýšením 
transparentnosti postupov prijímania zamestnancov a posilnením právnej funkcie v 
priebehu roka 2019; 

9. uznáva úsilie, ktoré úrad vynaložil s ohľadom na reformu svojho riadenia prijatím 
akčného plánu správy EASO, ktorý správna rada schválila v roku 2018; konštatuje, že 
približne polovicu nápravných opatrení, s ktorými vedenie úradu už začalo, treba ešte 
dokončiť; víta najmä nápravné opatrenia zavedené v súvislosti s normami vnútornej 
kontroly; vyzýva EASO, aby ďalej zlepšoval svoje postupy vnútornej kontroly tým, že 
bude venovať osobitnú pozornosť zavedeniu „politiky citlivých pracovných miest“, 
vrátane zmiernenia kontrolných mechanizmov a mobility zamestnancov s cieľom 
lepšie riadiť riziká spojené s citlivými funkciami.


