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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za 
rozpočtový rok 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné 
práva za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Agentúry Európskej únie pre základné práva 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 Európskej únii,

– 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 (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre základné práva3, a najmä na jeho článok 21,

– 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 spoločenstiev1, 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 občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

1. ... riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva absolutórium za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, 
Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 9.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 
2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné 
práva za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami 
agentúry2,

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

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev3, a najmä na jeho článok 185,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre základné práva4, a najmä na jeho článok 21,

– 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 občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

1. ... o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 
2010;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej 
únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho 
uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
2 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 9.
3 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné 
práva za rozpočtový rok 2010,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 
Agentúry Európskej únie pre základné práva 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 Európskej únii,

– 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 (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre základné práva3, a najmä na jeho článok 21,

– 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 spoločenstiev4, 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 občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (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 operácie sú zákonné a správne;

B. keďže 10. mája 2011 Parlament udelil riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné 
práva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 20095 a vo svojom 
uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu o absolutóriu, okrem iného:

- vyzval agentúru, aby zlepšila svoje rozpočtové plánovanie a plánovanie náboru 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 9.
2 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
4 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
5 Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 220.
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zamestnancov s cieľom riešiť nedostatok súdržnosti medzi svojím plánovaním 
rozpočtu a pracovných miest;

- vyzval agentúru, aby docielila pokrok pri zaručovaní realistického hodnotenia tendrov;

- vyzval agentúru, aby doriešila štyri zvyšné odporúčania oddelenia vnútorného auditu 
(IAS),

C. keďže celkový rozpočet agentúry na rok 2010 bol 20 200 000 EUR, čo je v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšenie o 17,44 %; 

D. keďže počiatočný príspevok Únie k rozpočtu agentúry na rok 2010 bol vo výške 
19 100 000 EUR, čo v porovnaní so sumou 17 000 000 EUR v roku 20091 predstavuje 
nárast o 12,35 %,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1. pripomína, že pôvodná výška príspevku Únie pre agentúru na rok 2010 bola 19 100 000 
EUR; poznamenáva však, že suma 900 000 EUR pochádzajúca z vrátenia prebytku sa 
k tejto sume pripočítala, čoho výsledkom je celkový príspevok Únie na rok 2010 vo 
výške 20 000 000 EUR;

2. na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení uznáva, že počas 
rozpočtového roka 2010 došlo k dvom opravným rozpočtom vo výške 212 010 EUR; 
osobitne uznáva, že tieto dva opravné rozpočty mali dvojaký účel: 

- zohľadniť účasť Chorvátska na práci agentúry;
- uznať, že agentúra získala jednu tretinu mesačného nájmu za obdobie január až 

jún 2010 od rakúskych úradov;

3. na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že na 
administratívne výdavky bolo vyčlenených 13 830 000 EUR a 6 170 000 EUR bolo 
vyčlenených na prevádzkové výdavky; konštatuje, že tieto údaje sa v porovnaní 
s konečným rozpočtom na rok 2009 zvýšili o 13 % pre administratívne výdavky 
a o 26 % pre prevádzkové výdavky;

4. od agentúry zisťuje, že miera plnenia príspevku Únie sa riadila trendom z minulého 
roka a ostala na úrovni 100 %; napriek tomu vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu 
absolutórium poskytla údaje ukazujúce jej mieru celkového plnenia vo viazaných 
i platobných rozpočtových prostriedkoch;

5. víta iniciatívu agentúry spojiť systém MATRIX s rozpočtovým systémom ABAC 
s cieľom poskytovať informácie o úrovni plnenia viazaných i platobných rozpočtových 
prostriedkov;

Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov a presuny

6. naliehavo vyzýva agentúru, aby zlepšila svoje plánovanie plnenia rozpočtu s cieľom 
znížiť svoju vysokú úroveň prenosov do ďalšieho roka – 6 900 000 EUR; na základe 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010, s. 1037.



PR\880660SK.doc 7/9 PE473.996v01-00

SK

správy Dvora audítorov najmä konštatuje, že v decembri 2010 agentúra viazala 48 %, 
t.j. 4 600 000 EUR svojich ročných prevádzkových výdavkov v rámci hlavy III; 
domnieva sa, že takáto koncentrácia výdavkov v posledných týždňoch roka má značné 
dôsledky na úroveň prenesených prostriedkov a naznačuje, že agentúra musí zlepšiť 
plánovanie plnenia rozpočtu;

7. uznáva však, že agentúra prijala primerané opatrenia (napr. plánovanie s dvojročným 
predstihom), aby plnenie rozpočtu lepšie rozložila na celý rok, a vyhla sa tak 
hromadeniu v poslednom mesiaci;

8. na základe údajov od agentúry zisťuje, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov 
automaticky prenesených z roka 2009 do roka 2010 dosiahla 94 % v roku 2010, 
v dôsledku čoho ostalo 414 633 EUR nevyužitých;

9. na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení uznáva, že správna rada 
schválila dva presuny rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 2 791 055 EUR; 
berie na vedomie, že tieto presuny súviseli s rozdelením prebytku, ktorý vznikol v hlave 
1 (výdavky na zamestnancov) v dôsledku odkladov pri prijímaní zamestnancov;

10. na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení potvrdzuje, že riaditeľ 
agentúry schválil 14 presunov rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 228 111 
EUR; na základe údajov agentúry konštatuje, že tieto presuny sa zväčša týkali 
nápravných opatrení, ktoré si vyžiadalo efektívne plnenie ročného pracovného 
programu, ako aj administratívne výdavky;

Ľudské zdroje

11. na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že agentúra sa 
stretla s ťažkosťami pri motivácii uchádzačov pri reakcii na výzvu na prejavenie záujmu 
o miesta dočasne pridelených národných expertov; so sklamaním konštatuje, že dvaja 
úspešní uchádzači stiahli svoj záujem o pridelenie do agentúry;

Výkonnosť

12. na základe všeobecnej správy uznáva, že agentúra prijala kódex správneho úradného 
postupu, ktorého cieľom je zaručovať etiku, zamedzovať konfliktom záujmov, 
predchádzať podvodom a podnecovať ohlasovanie nezrovnalostí; okrem toho 
konštatuje, že počas procesov prijímania zamestnancov a výberových komisií 
obstarávania sa prijímajú konkrétne opatrenia na zvyšovanie povedomia 
a zamedzovanie konfliktom záujmov (vyhlásenia);

13. s uspokojením konštatuje, že na ďalšie posilnenie tejto vnútornej kontroly má agentúra 
v úmysle zlepšiť uplatňovanie pravidiel informátorstva a ochranu informátorov a že 
dosiahnutie tohto zlepšenia je naplánované na rok 2012; vyzýva agentúru, aby 
informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých a vykonaných na 
tento účel;

Vnútorný audit 

14. berie na vedomie, že IAS sa zaoberal vykonaním svojich skorších odporúčaní v roku 
2010, konštatuje predovšetkým, že všetky tieto odporúčania boli splnené;
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15. vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o odporúčaniach (a ich 
úrovni dôležitosti), ktoré vyjadril IAS vo svojom audite o plánovaní a monitorovaní 
z novembra/decembra 2010;

°
° °

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

17. 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 ostatné roky

Agentúra pre základné 
práva 2006 2007 2008 2009

Výkonnosť žiadne

– agentúra by sa mala snažiť 
o dosiahnutie súčinnosti s ostatnými 
inštitúciami činnými v oblasti ľudských 
práv 

– pri hodnotení výsledkov by sa mali 
zaviesť ukazovatele SMART a RACER žiadne

Rozpočtové a finančné 
hospodárenie: postupy 
verejného obstarávania

– agentúra nedodržala 
pravidlá na predloženie 
rozpočtu

– nedostatky v riadení 
rozpočtu

– zverejnenou metódou hodnotenia bola 
ohrozená zásada riadneho finančného 
hospodárenia → znížila pomerný význam 
cenového kritéria (očakáva sa nová 
metóda hodnotenia)
– boli viazané takmer všetky rozpočtové 
prostriedky (13 900 000 zo 14 200 000 
EUR)

– zverejnenou metódou hodnotenia bola 
ohrozená zásada riadneho finančného 
hospodárenia → znížila pomerný význam 
cenového kritéria

– naliehavo vyzýva agentúru, aby zlepšila svoje 
rozpočtové plánovanie a plánovanie prijímania 
zamestnancov s cieľom riešiť nedostatok súdržnosti 
medzi svojím plánovaním rozpočtu a pracovných 
miest

– vyzýva agentúru, aby docielila pokrok pri 
zaručovaní realistického hodnotenia tendrov

Ľudské zdroje žiadne žiadne žiadne žiadne

Vnútorný audit žiadne žiadne
– agentúra splnila všetky odporúčania 
útvaru pre vnútorný audit – z 9 odporúčaní IAS agentúra musí vykonať ešte 4


