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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských států na rozpočtový rok 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na 
vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2010,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro řízení 
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2010, spolu
s odpověďmi agentury1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne .... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství2, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské 
agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské 
unie3, a zejména na článek 30 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.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství4, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2012),

1. ..... řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích 
členských států absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2010;

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích 
členských států, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním 

                                               
1 Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 39.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.
4 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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věstníku Evropské unie (řada L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích členských států za rozpočtový rok 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na 
vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2010,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro řízení 
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2010, spolu
s odpověďmi agentury1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne .... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství2, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské 
agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské 
unie3, a zejména na článek 30 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.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství4, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2012),

1. .... uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích 
členských států za rozpočtový rok 2010;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro řízení 
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států, Radě, Komisi, Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

                                               
1 Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 39.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.
4 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích členských států na rozpočtový rok 2010,
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce 
na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2010,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro 
řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 
2010, spolu s odpověďmi agentury1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne .... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství2, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské 
agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států 
Evropské unie3, a zejména na článek 30 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.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství4, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální
a správné;

B. vzhledem k tomu, že Parlament dne 10. května 2011 udělil výkonnému řediteli 
Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských 

                                               
1 Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 39.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.
4 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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států absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 20091 a ve svém 
usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- žádal agenturu, aby zlepšila úroveň využívání prostředků tím, že zavede vhodné 
instrukce a analytické postupy s cílem omezit přenos prostředků na příští roky na 
naprosté minimum;

- vyjádřil znepokojení, že agentura musela přistoupit k rušení prostředků ve výši 
13 900 000 EUR v roce 2009 a 13 000 000 EUR v roce 2008;

- vyzval agenturu, aby provedla srovnání operací uskutečněných během tohoto 
roku, za nějž má být uděleno absolutorium, a operací z předchozího rozpočtového 
roku;

C. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet agentury na rok 2010 činil 93 200 000 EUR, což 
je o 4,95 % více než v roce 2009, a vzhledem k tomu, že původní příspěvek Unie do 
rozpočtu agentury na rok 2010 činil 83 000 000 EUR ve srovnání s příspěvkem ve výši 
78 000 000 EUR na rok 20092, což představuje pokles o 6,41 %;

Rozpočtové a finanční řízení

1. připomíná, že počáteční příspěvek Unie agentuře v roce  2010 činil 83 000 000 EUR; 
konstatuje nicméně, že k této částce byla přidána částka ve výší 2 550 000 EUR 
pocházející z vrácení přebytku, takže konečný příspěvek Unie pro rok 2010 činil 
85 550 000 EUR;

2. na základě definitivně přijatého souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2010 
konstatuje, že v hlavě I (Náklady na zaměstnance) a hlavě II (Správa) prostředky Unie 
na rok 2010 činily 23 633 000 EUR v prostředcích na závazky a 19 000 000 EUR
v prostředcích na platby; konstatuje rovněž, že hlavě III (Provozní výdaje) činily 
prostředky 59 367 000 EUR v prostředcích na závazky a 38 000 000 EUR
v prostředcích na platby; 

3. konstatuje, že z obecné zprávy vyplývá, že agentura vyčerpala 95 % dostupných 
prostředků na závazky a že rozdíly mezi jednotlivými hlavami byly jen malé - hlava
I 99 %, hlava II 80 %, hlava III 97 %; 

4. konstatuje, že z účetní závěrky vyplývá, že míra provedení plateb z rozpočtu na rok 
2010 se zlepšila z 61 % v roce 2009 na 69 % v roce 2010; upozorňuje však na to, že
z informací poskytnutých agenturou vyplývá, že míra provedení plateb v rámci 
provozního rozpočtu na rok dosáhla 79 % ve srovnáním s 65 % v roce 2009; 

Přenosy prostředků

5. je znepokojen tím, že Účetní dvůr upozorňuje již od roku 2006 na přenosy prostředků; 
poukazuje zejména na to, že z roku 2010 bylo do roku 2011 přeneseno 26 500 000 
EUR, což představuje 28 % dostupného rozpočtu, a že pouze 12 000 000 EUR z této 

                                               
1 Úř. věst. L 250, 27.09.2011, s. 224.
2 Úř. věst. L 64, 12.3.2010, s. 1016.
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částky odpovídalo časově rozlišeným položkám;

6. znovu upozorňuje na to, že vysoká úroveň přenesených a zrušených prostředků je 
známkou toho, že agentura se není schopna vypořádat s tak výrazným navýšením svého 
rozpočtu; klade si otázku, zda by nebylo odpovědnější, aby byly rozpočtové orgány
v budoucnu opatrnější při rozhodování o zvyšování rozpočtu agentury a braly v úvahu 
čas potřebný k vykonání nových činností; žádá proto agenturu, aby poskytla více 
podrobností o uskutečnitelnosti budoucích závazků;

7. uvědomuje si, že společné operace agentury mají stálý nebo dlouhodobý charakter, 
takže je nevyhnutné, aby plnění příslušných závazků pokračovalo i v následujícím roce; 
žádá nicméně agenturu, aby se nadále snažila maximálně snižovat objem přenesených 
prostředků a aby za tím účelem monitorovala společné aktivity s cílem provádět úpravy 
grantů co nejdříve;

8. konstatuje, že v roce 2010 byly učiněny určité kroky ve věci revize přehledů tzv. REM 
(running expenses of means) ze strany agentury s cílem zlepšit plánování a monitoring;

Účetní systém

9. bere na vědomí připomínky Účetního dvora ohledně nedostatků v účetním systému 
agentury; poukazuje na to, že dle finančního nařízení je dosud zapotřebí validace ze 
strany účetního; bere nicméně na vědomí odpověď agentury, podle níž byl na počátku 
roku 2011 zahájen projekt mapování podnikových procesů a v druhé polovině roku 
2011 by měla být dokončena validace; žádá proto Účetní dvůr, aby v této věci agentuře 
důvěřoval;

10. poukazuje na připomínky Účetního dvora týkající se nedostatků v systému pro 
slaďování výkazů dodavatelů s příslušnými záznamy agentury; bere na vědomí 
odpověď agentury, podle níž většina veřejných subjektů nemá centrální účetní systém
a některé nepoužívají účetnictví na akruální bázi, což proces slaďování výkazů agentury
s výkazy dodavatelů ztěžuje; bere na vědomí, že agentura přislíbila, že naváže 
spolupráci s vnitrostátními orgány s cílem pokusit se v rámci slaďování svých výkazů
s výkazy dodavatelů uplatnit alternativní postupy; žádá agenturu, aby pravidelně 
informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku při jednáních
s vnitrostátními orgány s cílem vyřešit tento problém;

Veřejné zakázky a granty

11. konstatuje, že z účetní závěrky vyplývá, že agentura je účastníkem dvou řízení 
týkajících se výběrových řízení a že uchazeči požadují náhradu škody v celkové výši 
10 794 806 EUR; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria pravidelně 
informovala o vývoji v těchto dvou případech;

12. z účetní závěrky zjišťuje, že agentura uzavřela se svými partnery 751 grantových dohod 
nebo zvláštních rozhodnutí o financování, přičemž celková hodnota spolufinancovaných 
činností činí 53 000 000 EUR;

13. poukazuje dále na to, že u 270 z těchto 751 grantů agentura nezpracovala konečnou 
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platbu a že u 92 z těchto grantů agentura vyplatila částku předběžného financování ve 
výši 5 100 000 EUR;

Řízení grantů

14. žádá agenturu, aby prováděla kontroly ex post formou návštěv na místě;

15. konstatuje nicméně, že agentura provedla revizi výkazů REM, které tvoří základ pro 
odhady příjmů a výdajů a pro žádosti o vrácení prostředků;

Lidské zdroje

16. z obecné zprávy zjišťuje, že v roce 2010 proběhlo 74 náborových postupů; konstatuje, 
že u čtyř nových míst probíhají náborové postupy již od roku 2010 a měly by být 
dokončeny v první čtvrtině roku 2011 a že celkový počet zaměstnanců agentury na 
konci roku 2010 činil 294 z celkových 298, které obsahuje schválený plán pracovních 
míst;

Výkonnost

17. žádá agenturu, aby dále zvyšovala koherenci v strategickém i ročním plánování svých 
činností; poukazuje na to, že cíle ročního pracovního programu na rok 2010 nemají ve 
skutečnosti jasný vztah k cílům na rok 2010, které jsou obsaženy ve víceletém plánu na 
období 2010 až 2013, připomíná agentuře, že to, že různé plánovací dokumenty nejsou 
vzájemně jasně provázány a sladěny, se může negativně promítnout do plnění 
strategického plánu;

18. z obecné zprávy zjišťuje, že ačkoli rozpočet agentury v roce 2010 vzrostl, prostředky 
vyčleněné na provozní činnosti v čisté výši klesly z 48 200 000 EUR na 47 400 000 
EUR, přičemž však počet provozních hodin v přepočtu na jednoho pracovníka vzrostl 
na 6411, tj. o 27 %;

Interní audit

19. bere na vědomí, že v roce 2010 provedl útvar vnitřního auditu kontrolu operačního 
plánování na základě údajů poskytnutých interními i externími subjekty; podotýká 
zejména, že tato kontrola se týkala:

– koherence strategického plánování a ročního plánování operací,
– přiměřenosti procesů, které jsou součástí přípravy operačního plánování, se 

zvláštním zaměřením na to, zda jsou do těchto procesů zapojeny relevantní 
zúčastněné strany,

– přiměřenosti procesů pro získávání zpětné vazby z operačních činnosti a její 
využití při přípravě budoucího plánování,

– přiměřenosti procesu vyřizování konkrétních žádostí zúčastněných stran týkajících 
se operačního plánování;
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20. v této souvislosti žádá agenturu, aby zajistila, že se veškeré cíle formulované ve 
víceletém plánu vhodným způsobem promítnou do ročního pracovního plánu;

21. vítá však, že agentura se ve svých operačních plánech zabývá riziky každé jednotlivé 
operace;  dále je potěšen tím, že agentura využívá zkušeností z provádění operací
s cílem zlepšit přípravu příštích operačních plánů;

22. bere na vědomí, že útvar interního auditu stále neprovedl kontrolu, jak agentura plní 
sedm „velmi důležitých“ doporučení vydaných na základě jeho předchozích auditů; 
konstatuje, že tato doporučení se konkrétně týkají:

– auditu grantového řízení z roku 2009, zejména hodnocení, zda je třeba žádat
o potvrzení před zpracováním žádosti o platbu, přípravy systému ověřování
a kontrol, právní dohody o operačním plánu s partnery, popis hodnotících kritérií,

– následného auditu interního kontrolního systému z roku 2008, zejména 
přiměřenosti personálního zajištění z hlediska plnění jeho úkolů,

– auditu interního kontrolního systému z roku 2007, zejména revize registračního 
postupu a řádného a úplného zpracování náplně práce jednotlivých pracovníků, 
která jim pak bude sdělena;

°

°.......°

23. upozorňuje na svá doporučení z předchozích zpráv o udělení absolutoria, která jsou 
uvedena v příloze k tomuto usnesení;

24. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení 
absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2012
o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.
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Příloha
Doporučení Evropského parlamentu z minulých let

FRONTEX 2006 2007 2008 2009

Výkonnost – –

-žádá agenturu, aby urychleně vytvořila vazbu mezi svým 
pracovním programem a svým finančním systémem
→agentura přijala víceletý plán na období 2010 až 2013, ačkoli 
základní nařízení neobsahuje žádná ustanovení v této oblasti
-vyzývá agenturu, aby provedla diachronickou analýzu operací 
uskutečněných v tomto a předchozím roce;

-žádá však agenturu, aby urychleně vytvořila vazbu 
mezi svým pracovním programem a svými finančními 
odhady; 
-srovnání mezi operacemi uskutečněnými během 
zkoumaného roku, za který bylo udělováno 
absolutorium, a operacemi uskutečněnými během 
předchozího rozpočtového roku;
–vyzývá agenturu, aby poskytla informace o dopadu 
jejích činností a informovala o nich orgán příslušný
k udělení absolutoria;

Rozpočtové
a finanční řízení

- právní závazky byly 
přijaty dříve než 
odpovídající rozpočtové 
závazky;

- nebyla důsledně 
dodržena zásada ročního 
rozpočtu a specifikace: 
míra přenesených 
prostředků přesáhla 70 % 
celkových výdajů a téměř 
85 % výdajů na provozní 
činnost;

-opakující se problémy v systému 
rozpočtových závazků v agentuře: 
rozpočtové závazky přijaty až po přijetí 
právních závazků (25 případů)
a grantové dohody s partnerskými 
zeměmi byly podepsány u již 
zahájených nebo dokonce ukončených 
akcí;

-nedostatky v plánování a monitorování 
činností agentury (70 % prostředků 
zůstalo nevyužito; byly prováděny 
přenosy závazků přijatých na základě 
příliš vysokých odhadů nákladů) ;

-vyzývá agenturu, aby beze zbytku plnila svou úlohu a aby 
pokračovala ve zlepšování svého finančního řízení
-žádá agenturu, aby zlepšila své finanční řízení, pokud jde
o úhradu nákladů vzniklých členským státům, a identifikovala 
kořeny problému, aby byla společně přijata odpovídající řešení;
-agentura by měla zavést účinný systém plánování a kontroly 
stanovených smluvních lhůt;; postup posuzování rizik spojených
s jejími činnostmi; systém rozlišených prostředků, které by
v budoucích rozpočtech byly určeny na granty, a tak by v příštích 
rozpočtových rocích nebylo nutno prostředky rušit;  skutečnost, že 
právní závazky byly uzavírány před přijetím souvisejících 
rozpočtových závazků, při postupech přijímání zaměstnanců se 
agentura nedrží příslušných pravidel (transparentní
a nediskriminační postupy);

-naléhavě žádá agenturu, aby zvýšila úroveň využívání 
prostředků tím, že zavede příslušné instrukce
a postupy pro analýzu případných rozhodnutí
o přenosech, aby se objem přenesených prostředků 
snížil na minimum;
–je znepokojen tím, že agentura musela přistoupit
k rušení prostředků; 
-vysoká míra přenesených a zrušených prostředků 
svědčí o tom, že agentura nebyla schopna zvládnout 
tak výrazné navýšení rozpočtu; žádá agenturu, aby 
poskytla více podrobností o uskutečnitelnosti 
budoucích závazků;
-vyzývá agenturu, aby zlepšila řízení grantů;

Lidské zdroje – – -nedostatky při náboru zaměstnanců; –

Interní audit
– –

-vyzývá agenturu, aby provedla 4 z 23 doporučení útvaru interního auditu: 
tj. zpracování podrobného popisu práce a stanovení cílů pro 
jednotlivé pracovníky, zvýšení bezpečnosti, zlepšení registrace 
pošty, posílení postupu správy grantů a zajištění dodržování 
finančního nařízení;

–bere na vědomí, že z 19 doporučení vydaných 
útvarem IAS ohledně kroků navazujících na dřívější 
doporučení bylo 6 přiměřeně a účinně provedeno, 10 je 
ve fázi uskutečňování a 3 jsou dokončena, ale musí být 
ještě ověřena útvarem IAS; 
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