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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový 
rok 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za 
rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami 
agentúry1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej 
environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej 
siete3, a najmä na jeho článok 13,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 
2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a 
monitorovacej sieti4, a najmä na jeho článok 13,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2012),

1. .... výkonnej riaditeľke Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 57.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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2. uvádza svoje poznámky v pripojenom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskej environmentálnej agentúry, 
Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie (v sérii L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za 
rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami 
agentúry1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej 
environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej 
siete3, a najmä na jeho článok 13,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 
2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a 
monitorovacej sieti4, a najmä na jeho článok 13,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2012),

1. ... účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskej 
environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 57.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za 
rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami 
agentúry1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej 
environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej 
siete3, a najmä na jeho článok 13,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 
2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a 
monitorovacej sieti4, a najmä na jeho článok 13,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94,

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2012),

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
za rozpočtový rok 2010 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 57.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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B. keďže 10. mája 2011 Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej 
agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 20091 a vo svojom 
uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu o absolutóriu, okrem iného:

- povzbudil agentúru k tomu, aby pokračovala v úsilí o ďalší rozvoj svojich metód 
komunikácie s cieľom pritiahnuť väčšiu pozornosť médií k svojim zisteniam, pretože 
takéto opatrenia môžu viesť k transparentnejšiemu spôsobu práce a väčšiemu záujmu 
verejnosti o prácu agentúry,

- vyjadril znepokojenie nad tým, že agentúra uskutočňovala prevody s cieľom zvýšiť 
prostriedky v rozpočtovom riadku, aby mohla uhradiť nájomné za svoje priestory za 
prvý štvrťrok 2010, a to na ťarchu rozpočtu na rok 2009, pretože tento postup je v 
rozpore so zásadou ročnej platnosti,

- vyzval agentúru, aby riešila nedostatky vo výberových konaniach pri prijímaní 
zamestnancov, ktoré ohrozujú transparentnosť týchto konaní;

C. keďže rozpočet agentúry na rok 2010 predstavoval 50 600 000 EUR, čo je nárast o 26 % 
oproti rozpočtovému roku 2009; keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2010 
bol vo výške 35 258 000 EUR, čo v porovnaní so sumou 34 560 000 EUR v roku 20092

predstavuje nárast o 2 %,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1. je presvedčený, že miera, do akej agentúry plnia rozpočet, pokiaľ ide o viazané a 
platobné rozpočtové prostriedky, poskytuje dôležité informácie, aby orgán udeľujúci 
absolutórium mohol posúdiť ich celkový výkon; poznamenáva však, že agentúra v roku 
2010 tieto informácie v predložených dokumentoch neposkytla; naliehavo preto žiada 
agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o presnej miere, do akej plní 
rozpočet, pokiaľ ide o viazané a platobné rozpočtové prostriedky; 

2. z konečnej účtovnej závierky agentúry vyvodzuje, že celkové platby agentúry za 
rozpočtový rok 2010 predstavovali 38 898 533,88 EUR;

Prenesené rozpočtové prostriedky

3. na základe konečnej účtovnej závierky agentúry konštatuje, že z rozpočtových 
prostriedkov na rok 2010 bolo 12 809 551,05 EUR prenesených do roku 2011; 
pripomína agentúre, že táto situácia je v rozpore s rozpočtovou zásadou ročnej platnosti 
a možno ju zmierniť správnym a riadnym plánovaním a monitorovaním plnenia 
rozpočtu s cieľom minimalizovať prenos rozpočtových prostriedkov; vyzýva preto 
agentúru, aby v tomto smere prijala účinné opatrenia;

4. na základe konečnej účtovnej závierky agentúry konštatuje, že suma nevyužitých 
platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka, ktoré boli
zrušené, dosiahla 585 282,87 EUR; berie na vedomie, že podľa agentúry je táto suma 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 155.
2 Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010, s. 677.
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nižšia než suma zrušená v roku 2009, t. j. 693 127,02 EUR; napriek tomu naliehavo 
žiada agentúru, aby prijala konkrétne opatrenia proti rušeniu prenášaných prostriedkov;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nespomína prenesené a zrušené 
rozpočtové prostriedky agentúry vo svojej  správe o ročnej účtovnej závierke agentúry 
za rozpočtový rok 2010;

Postupy verejného obstarávania

6. vyjadruje pochybnosti v súvislosti s tým, že pokiaľ ide o stravovacie, upratovacie a 
bezpečnostné služby a nábytok, agentúra počas postupov verejného obstarávania 
nezabezpečila maximálnu hospodársku súťaž a primeranú hodnotu za vynaložené 
finančné prostriedky, ale uprednostnila predchádzajúcich dodávateľov, hoci títo 
dodávatelia časom zmenili svoj oficiálny názov;

7. okrem toho vyjadruje znepokojenie nad údajnými prípadmi fiktívneho zamestnávania 
osôb, ktoré pracujú súkromne pre niektorých zamestnancov agentúry, ale platí ich 
agentúra;

8. vyzýva Útvar pre vnútorný audit (IAS), aby okamžite prešetril zmluvy agentúry v 
oblasti stravovacích, upratovacích a bezpečnostných služieb a nábytku s cieľom zistiť, 
či sa vo fázach prípravy, uverejňovania a hodnotenia výziev a riadenia zmlúv 
dodržiavali tieto dve zásady: maximálna hospodárska súťaž a primeraná hodnota za 
vynaložené finančné prostriedky, a aby preskúmal aj obvinenia z fiktívneho 
zamestnávania a o zisteniach Dvora audítorov včas informoval orgán udeľujúci 
absolutórium;

Ľudské zdroje

9. berie na vedomie, že agentúra upravila svoj postup prijímania zamestnancov v súlade s 
pripomienkami orgánu udeľujúceho absolutórium a Dvora audítorov, aby vyriešila 
nedostatky v súvislosti s oznámeniami o voľných pracovných miestach,  dokumentáciou 
rozhodnutí výberových komisií, hraničnými hodnotami potrebnými na pozvanie na 
pohovor a zápisnicami z pohovorov;

10. berie tiež na vedomie, že podľa ročného plánu riadenia agentúra zaviedla personálnu 
politiku EEA, ktorá poskytuje základ pre rozvoj zamestnancov;

11. napriek tomu vyjadruje znepokojenie nad tým, že prijímanie zamestnancov sa vo 
väčšine prípadov uskutočnilo interne; poznamenáva, že takýto postup by mohol byť 
zdrojom či prejavom zvýhodňovania alebo konfliktu záujmov;

Stratégia agentúry na roky 2009 – 2013

12. víta, že zamestnanci agentúry a riadiace činnosti, postupy kontroly kvality, výrobky a 
služby, administratívne služby a služby v oblasti budov sú zlúčené do jednej strategickej 
oblasti v rámci stratégie EEA na roky 2009 – 2013;

13. vyzýva agentúru, aby jasnejšie prepojila opatrenia, zdroje a výsledky;

Konflikt záujmov
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14. berie na vedomie, že výkonná riaditeľka agentúry bola popri svojich aktivitách v 
agentúre až donedávna členkou rady organizácie Earthwatch a Európskeho poradného 
výboru Worldwatch Europe, dvoch mimovládnych environmentálnych organizácií;

15. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že v roku 2010, keď výkonná riaditeľka bola 
ešte priamo zapojená do riadenia organizácie Earthwatch, niektorí zamestnanci agentúry  
vrátane výkonnej riaditeľky vycestovali na 5 – 10 dní do Karibiku alebo Stredozemia, 
aby sa podieľali na výskume v rámci rôznych projektov v oblasti biodiverzity, ktoré 
riadila organizácia Earthwatch, a agentúra zaplatila tejto mimovládnej organizácii za 
každého účastníka približne 2 000 EUR; je upovedomený o tom, že táto neprijateľná 
situácia sa opakovala v roku 2011;

16. vyzýva agentúru a jej výkonnú riaditeľku, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu poskytli 
konkrétne informácie o týchto cestách a uviedli celkovú sumu, ktorú EEA vyplatila 
organizáciám Earthwatch a Worldwatch v rozpočtových rokoch 2009 a 2010;

17. považuje za neprijateľné, že po tom, čo Dvor audítorov vyslovil pochybnosti o 
uvedených cestách, účastníci – zamestnanci EEA – boli vyzvaní, aby vypracovali 
poznámky o prospešnosti výskumných ciest, namiesto toho, aby sa dôkladne vyšetrilo 
údajné zneužitie finančných prostriedkov a konflikt záujmov v súvislosti s výkonnou 
riaditeľkou agentúry; pripomína Dvoru audítorov, že zodpovedá za kontrolu agentúry;

Výkonnosť

18. berie na vedomie iniciatívu agentúry pravidelne poskytovať nezávislé externé 
hodnotenie na základe jej zakladajúceho nariadenia (EHS) č. 1210/90 a pracovné 
programy prijaté predstavenstvom; poznamenáva predovšetkým, že nasledujúce 
hodnotenie sa uskutoční v roku 2012 a bude zamerané na efektívnosť a účinnosť pri 
realizácii jej podnikovej stratégie;

19. berie na vedomie iniciatívu agentúry merať svoju výkonnosť prostredníctvom schémy 
pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a systémov vnútorného riadenia s 
využitím štyroch vzájomne prepojených hľadísk – financie, zákazník, podnikanie a 
učenie a rast;

20. na základe poznámok v ročnom pláne riadenia agentúry berie na vedomie spoločné 
úsilie agentúry a rôznych medzinárodných a unijných orgánov, siete Eionet a vedeckého 
výboru o vytvorenie sieťovej štruktúry, aby bolo možné systematickejšie udržiavať 
väzby s výskumnou a vedeckou komunitou a šíriť a využívať výsledky, najmä 
informácie a údaje, vedeckej činnosti na európskej a vnútroštátnej úrovni;

21. okrem toho poznamenáva, že po požiadavke orgánu udeľujúceho absolutórium v roku 
2009 zvýšila agentúra v roku 2011 úsilie o oslovenie širšej verejnosti a iniciovala 
pilotné projekty, pričom využila sociálne médiá ako prostriedky na komunikáciu s 
verejnosťou;

22. napriek tomu vyjadruje znepokojenie nad veľmi veľkým počtom správ a dokumentov či 
iných súvisiacich výstupov vypracovaných agentúrou; je presvedčený, že to možno 
chápať ako nedostatok dôležitej a inovatívnej práce agentúry a že v dôsledku toho by 
finančný príspevok Únie bol zle využitý; vyzýva preto agentúru, aby okamžite 
podrobne informovala rozpočtový orgán, najmä orgán pre kontrolu rozpočtu, o:

- zdrojoch, ktoré agentúra použila na vypracovanie svojich správ, dokumentov a 
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iných súvisiacich výstupov; 
- dôkaze, že správy agentúry priniesli v konečnom dôsledku pridanú hodnotu v 

porovnaní so správami iných orgánov o environmentálnych otázkach;
- prípadnom postupe overovania údajov zasielaných členskými štátmi, periodicite 

tohto overovania a o tom, ako agentúra tieto údaje zasielané členskými štátmi 
využíva;

- celkovom počte hosťujúcich vedcov pracujúcich v priestoroch agentúry a ich 
príslušných kvalifikáciách za posledných päť rokov;

- nákladoch spojených s prijatím týchto hosťujúcich vedcov;

Vnútorný audit

23. berie na vedomie, že IAS v roku 2010 ukončil audit týkajúci sa systému kontroly 
riadenia/monitorovania činností, ktorého cieľom bolo posúdiť primeranosť plánovania a 
monitorovania činností agentúry a poskytnúť o nej záruky; poznamenáva predovšetkým, 
že IAS vydal osem odporúčaní, z ktorých šesť bolo označených ako „dôležité“ a dve 
ako „žiaduce“;

24. v tejto súvislosti vyzýva agentúru, aby:

- podporila usmernenia týkajúce sa cieľov a merateľných ukazovateľov v oblasti 
plánovania projektov a monitorovania pokroku,

- rozdelila náklady na projekty,

- podporila účinnejšie riadenie projektov a postupy na kontrolu a overovanie nových 
údajov zadaných do systému kontroly riadenia;

25. okrem toho vyzýva agentúru, aby bezodkladne prijala opatrenia na riešenie nedostatkov, 
ktoré IAS zistil vo svojich predchádzajúcich auditoch zameraných na riadenie kvality a 
grantov, s cieľom:

- vypracovať a používať kontrolný zoznam pre zabezpečenie kvality/kontrolu kvality 
pre inventarizačnú správu o skleníkových plynoch, 

- naplánovať, opísať a zdokumentovať príslušné kontroly kvality,

- zabezpečiť dohľad nad kontrolami kvality,

- predvídať otázky kontinuity činností,

- uskutočňovať kontroly na mieste a preverovanie grantov,

- monitorovať realizáciu grantov a prijímať následné opatrenia;

o
o o
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26. upriamuje pozornosť na svoje odporúčania z predchádzajúcich správ o absolutóriu, ako 
sa uvádzajú v prílohe k tomuto uzneseniu;

27. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2012 o výkonnosti, finančnom 
hospodárení a kontrole agentúr.
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za posledné roky

Európska 
environmentálna 

agentúra
2006 2007 2008 2009

Výkonnosť

žiadne žiadne

- vyzýva agentúru, aby vypracovala diachronickú analýzu 
operácií, ktoré vykonala v tomto a predchádzajúcich 
rokoch

- vyzýva agentúru, aby naďalej každých päť rokov 
poskytovala nezávislé externé hodnotenie na základe 
svojho zakladajúceho nariadenia a pracovné programy 
prijaté predsedníctvom

- pozitívne trendy: agentúra vytvorila prepracovaný sytém 
riadenia podľa činností, viacročný pracovný program, 
vyváženú tabuľku výsledkov s ukazovateľmi a 
integrovaný systém kontroly riadenia 

- vyzýva agentúru, aby vypracovala porovnanie operácií 
vykonaných počas roka, za ktorý sa má udeliť absolutórium, 
a operácií z  predchádzajúcich rozpočtových rokov
- vyzýva agentúru, aby sa prednostne zaoberala 4 kľúčovými 
oblasťami a vyvinula viac úsilia o dosiahnutie pokroku pri 
ich rozvoji
- nabáda agentúru, aby pokračovala v úsilí o ďalší rozvoj 
svojich metód komunikácie s cieľom pritiahnuť väčšiu 
pozornosť médií k svojim zisteniam, pretože takéto 
opatrenia môžu viesť k transparentnejšiemu spôsobu práce a 
väčšiemu záujmu verejnosti o prácu agentúry
- žiada Dvor audítorov, aby uskutočnil  audity výkonnosti 
agentúry

Rozpočtové 
a finančné 

hospodárenie

- rozpočtová zásada ročnej platnosti 
nebola dôsledne uplatňovaná: viac 
ako 30 % záväzkov a 50 % 
operačných výdavkov sa muselo 
preniesť

- nedostatky v postupoch obstarávania: priame 
udeľovanie zákaziek bez rešpektovania 
požiadaviek nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a udelenie konkrétnej zákazky, 
ktoré nebolo v súlade s  podmienkami 
rámcovej zmluvy

- nedostatky v riadení  grantových dohôd 
(Európske tematické centrum)

žiadne

- nabáda agentúru, aby posilnila väzbu medzi rozpočtom a 
pracovným programom
- vyjadruje znepokojenie nad tým, že agentúra 
uskutočňovala prevody s cieľom zvýšiť prostriedky v 
rozpočtovom riadku, aby mohla uhradiť nájomné za svoje
priestory za prvý štvrťrok 2010, a to na ťarchu rozpočtu na 
rok 2009, pretože tento postup je v rozpore so zásadou 
ročnej platnosti
- vyzýva agentúru, aby zvýšila presnosť informácií 
týkajúcich sa odhadov operačných výdavkov v budúcom 
období, ktoré poskytujú prevádzkové oddelenia

Ľudské zdroje žiadne

- nedostatky v procese prijímania 
zamestnancov; s kandidátmi nespĺňajúcimi 
výberové kritériá sa počítalo pre ďalšie 
hodnotenie a kritériá na výber najlepších 
kandidátov na pohovor neboli 
zdokumentované

žiadne

- vyzýva agentúru, aby napravila nedostatky vo výberových 
konaniach pri prijímaní zamestnancov, ktoré ohrozujú 
transparentnosť týchto konaní
- Dvor audítorov zaznamenal tieto nedostatky: oznámenia o 
voľných pracovných miestach neuvádzali maximálny počet 
kandidátov, ktorí budú zaradení na rezervné zoznamy;  o 
otázkach kladených na písomných testoch a pohovoroch sa 
nerozhodlo pred preskúmaním žiadostí; rozhodnutia 
výberových komisií neboli dostatočne zdokumentované; 
zápisnice neboli úplné a hraničné hodnoty potrebné na 
pozvanie na pohovor sa nestanovili vopred
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Príloha
Odporúčania Európskeho parlamentu za posledné roky

Európska 
environmentálna 

agentúra
2006 2007 2008 2009

Vnútorný audit

- ten istý povoľujúci úradník 
vymenovaný subdelegovaním nielenže 
vykonával kontroly ex-ante, ale 
spravoval aj prístupové práva do 
informačného systému rozpočtového 
účtovníctva, čo je v rozpore so zásadou 
oddelenia funkcií

žiadne

- vyzýva agentúru, aby realizovala 17 z 27 odporúčaní 
Útvaru pre vnútorný audit: t. j. vytvorenie finančných 
okruhov, podporovanie kontrol na mieste/preverovania 
grantov, monitorovanie grantov a prijímanie opatrení v 
nadväznosti na realizáciu grantov a uplatňovanie noriem 
vnútornej kontroly

- berie na vedomie, že 3 odporúčania IAS nadväzujúce 
na minulé odporúčania týkajúce sa auditu ešte treba 
realizovať; dané odporúčania súvisia najmä s citlivými 
postmi, kontrolami na mieste/preverovaním grantov a 
finančnými okruhmi a považujú sa za veľmi dôležité 


