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1. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2010:
výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie
2011/2232(DEC)

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. listopadu 2011 
o opatřeních následujících po udělení absolutorií za rozpočtový rok 2009 
(COM(2011)0736) a na doprovodné pracovní dokumenty útvarů Komise 
(SEC(2011)1350 a SEC(2011)1351),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2008 nazvané „Evropské agentury – cesta 
vpřed“(COM(2008)0135),

– s ohledem na své usnesení ze dne ... května 2012 o udělení absolutoria za rozpočet na rok 
2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie1,

– 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,

– 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 společenství3, a zejména na článek 96 tohoto nařízení,

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 5/2008 nazvanou „Agentury Evropské 
unie: dosahování výsledků“,

– s ohledem na jednotlivé výroční zprávy4 Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky 
decentralizovaných agentur za rozpočtový rok 2010,

– s ohledem na svou studii nazvanou „Možnost a proveditelnost zřízení společných 
podpůrných služeb pro agentury EU“, jež byla vydána dne 7. dubna 2009, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci5, na své 
písemné prohlášení 2/2010 o úsilí EU v boji proti korupci6 a na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o boji 
proti korupci v EU (COM(2011)0308),

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

                                               
1 Úř. věst. L 000, 00.0.2012, s. 000.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
4 Úř. věst. 368, 16.12.2011.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0388.
6 P7_DCL(2010)0002
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– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ze dne .... 
(A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že toto usnesení obsahuje pro každý ze subjektů uvedených v článku 
185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 připomínky horizontální povahy, které 
doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria v souladu s článkem 96 nařízení (ES, 
Euratom) č. 2343/2002 a článkem 3 přílohy VI jednacího řádu Evropského parlamentu;

B. vzhledem k tomu, že v průběhu minulého desetiletí nebývale vzrostl počet agentur (ze 
tří v roce 2000 na 24 v roce 2010); 

C. vzhledem k tomu, že se mezi lety 2007 a 2010 podstatně zvýšily příspěvky Unie do 
rozpočtů decentralizovaných agentur, a to z 1 055 000 000 EUR (pro 21 agentur) na 
1 658 000 000 EUR (pro 24 agentur); 

D. vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtů decentralizovaných agentur na rok 
2010 činí 1 658 000 000 EUR; 

E. vzhledem k tomu, že poté, co Komise přijala dne 11. března 2008 výše uvedené sdělení, 
zahájily Parlament, Rada a Komise opět projekt, v jehož rámci by měl být definován 
společný rámec pro agentury, a vytvořily v roce 2009 interinstitucionální pracovní 
skupinu pro agentury; 

F. vzhledem k tomu, že se tato interinstitucionální pracovní skupina posedmé sešla na 
politické úrovni dne 13. prosince 2011, přičemž jednala o následujících otázkách: 
kritéria pro vytváření nových agentur, výběr jejich sídla a dohoda o sídle, složení 
správních rad, postupy jmenování ředitelů, vyhodnocování a výkonnost, víceletý 
program a správní podpora;

G. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr plánoval provést analýzu výkonnosti a předložit 
v roce 2011 zvláštní zprávu o hodnocení agentur EU z hlediska efektivity výdajů, ale 
tato zpráva nebyla bohužel do konce roku 2011 předložena; 

H. vzhledem k tomu, že sdělení Komise „Boj proti korupci v EU“ uvádí, že ztráta 
finančních prostředků v důsledku korupce dosahuje v EU podle odhadů 120 miliard 
EUR, v důsledku čehož dochází k finančním škodám, omezování veřejných financí 
a snižování důvěry v demokratické instituce, a že na evropské úrovni zavádí 
protikorupční mechanismus se zaměřením na využívání finančních prostředků Unie, 
zadávání veřejných zakázek a střet zájmu; 

I. vzhledem k tomu, že výše uvedené usnesení Parlamentu ze dne 15. září 2011 o úsilí EU 
v boji proti korupci uvádí, že korupce vede k zneužívání veřejných prostředků obecně 
i finančních prostředků EU poskytovaných daňovými poplatníky a narušuje trh, přičemž 
se podílela také na současné hospodářské krizi, a vzhledem k tomu, že v tomto usnesení 
– a také ve svém písemném prohlášení 2/2010 – Parlament vyzývá Komisi a příslušné 
subjekty Unie, aby zajistily, že finanční prostředky Unie nebudou předmětem korupce, 
a aby přijaly odrazující sankce, dojde-li k odhalení korupce a podvodu;
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I. SPOLEČNÉ ÚKOLY V OBLASTI FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

Řízení rozpočtových prostředků (včetně přenosů a rušení prostředků)

1. vyzývá Komisi, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytovala každoročně 
souhrnné informace o celkovém financování každé z agentur, které bylo hrazeno ze 
souhrnného rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že dokument musí obsahovat následující 
informace: 
- původní příspěvek Unie zapsaný do rozpočtu agentury;
- finanční částka získaná z přebytku;
- celkový příspěvek Unie do rozpočtu agentury;
- výše příspěvku Evropského sdružení volného obchodu (ESVO);

 2. vyzývá Komisi, aby poskytla informace uvedené v odstavci 1 za rozpočtový rok 2010 
i za rok předchozí, aby Parlament a veřejnost mohly srovnávat, jak se příspěvek Unie do 
rozpočtu jednotlivých agentur mění v čase; tímto způsobem se rovněž zajistí jasný 
přehled, transparentnost a veřejná kontrola, pokud jde o využití prostředků Unie, 
a přispěje k obnovení důvěry evropských daňových poplatníků; 

 3. naléhavě žádá Komisi, aby v době finanční krize dále nenavyšovala rozpočty agentur, 
ale spíše uvažovala o snížení příspěvků Unie do jejich rozpočtu, zejména pokud jde 
o agentury, jejichž hlavní činností je výzkum; naléhavě žádá také agentury, aby snížily 
náklady na provoz a zavedly mechanismy s cílem demonstrovat zodpovědné využití 
každého eura a dosáhnou podstatných úspor prostředků Unie; 

 4. poznamenává, že několik agentur v roce 2010 předložilo opravný rozpočet a přistoupilo 
k provádění přenosů a převodů prostředků; konstatuje, že některé z těchto agentur (např. 
CdT a ERA) objasnily, proč k těmto krokům přistoupily; naléhavě žádá všechny 
agentury, aby ve svých zprávách o roční účetní závěrce a výročních zprávách 
o rozpočtovém a finančním řízení systematicky odůvodňovaly opravné rozpočty, 
převody a přenosy;

 5. znovu konstatuje, že i v rozpočtovém roce 2010 několik agentur ve značné míře 
provádělo přesuny a rušení provozních prostředků; vyjadřuje politování nad tím, že 
Účetní dvůr ve svých zprávách o ověření roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2010 
neuvedl, jaká byla míra přenesených nebo zrušených prostředků u agentur ECHA, EEA, 
EMSA a CEPOL; 

 6. upozorňuje na to, že vysoká úroveň přenesených a zrušených prostředků je obecně 
známkou toho, že agentura se není schopna vypořádat s výrazným navýšením svého 
rozpočtu; žádá, aby byl při přijímání rozhodnutí o rozpočtu kladen větší důraz na 
absorpční možnosti a čas potřebný k provedení dodatečných úkolů; 

 7. naléhavě proto žádá agentury, aby zlepšily své plánování a odhady celkových příjmů 
s cílem snížit míru přenesených a zrušených prostředků i výdaje; připomíná agenturám, 
že musí zlepšit svůj systém plánování a monitorování a usilovat o uzavírání smluv na 
počátku kalendářního roku, aby nebylo tolik nezbytné přistupovat k přenášení 
prostředků; žádá také Komisi, aby agenturám v tomto ohledu poskytla určité vodítko; 
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 8. žádá agentury, aby zlepšily řízení v oblasti závazků a uvedly je do souladu se 
skutečnými potřebami; upozorňuje na to, že vysoká úroveň přenesených a zrušených 
prostředků je často známkou toho, že agentura se není schopna vypořádat s 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;

 9. vítá záměr střediska CEDEFOP snižovat dále míru přenesených prostředků tím, že bude 
monitorovat plnění rozpočtu (závazky, platby) a vývoj v oblasti zadávání zakázek 
prostřednictvím standardizovaných vzorů ; je toho názoru, že se jedná o osvědčený 
postup, který by měly uplatňovat také ostatní agentury;

 10. připomíná, že rozpočet agentur musí být vyrovnaný; zdůrazňuje, že některé agentury 
svou činností generují zisk, který někdy vede k přebytku; zastává názor, že u agentur 
plně financovaných z rozpočtu Evropské unie by měl být přebytek vzniklý během 
jednoho roku jednoznačně odečten z příspěvku Unie na rok n+1;

 11. kromě toho se domnívá, že u agentur částečně financovaných z vlastních zdrojů by 
klienti měli platit plnou cenu za služby, které jim agentura poskytuje, včetně poměrného 
příspěvku zaměstnavatele do systému důchodového pojištění; pokud jde o otázku, jak 
řešit případný schodek oproti plánovaným příjmům agentury z poplatků klientů, 
a potřebu zajistit, aby měly agentury k dispozici nezbytné finanční prostředky, vyzývá 
Komisi, aby zjistila, do jaké míry je nezbytné vytvořit omezený účelově vázaný rezervní 
fond, který by byl používán transparentním způsobem, a případně stanovila podmínky, 
za nichž by mohl být takový fond vytvořen;

 12. vyzývá všechny příslušné rozpočtové subjekty, aby dodržovaly své povinnosti v rámci 
rozpočtového procesu a své požadavky týkající se rozpočtů agentur (počáteční 
rozpočtové požadavky, zvyšování, snižování) náležitě odůvodňovaly;

 13. naléhavě žádá agentury, aby přijetím nápravných opatření co nejvíce omezily počet 
případů zpožděných plateb; je znepokojen zejména tím, že zpoždění agentur při 
provádění plateb zvyšuje riziko, že bude nutné platit úroky a poplatky za pozdní platbu, 
pro něž nejsou v rozpočtu vyčleněny žádné prostředky; 

 14. dále agentury vyzývá k tomu, aby předkládaly přesné a kompletní zprávy o výjimkách 
v souladu s vnitřním kontrolním standardem č. 16; 

Nedostatky v postupech zadávání zakázek

 15. znovu konstatuje nedostatky v postupech zadávání zakázek; je znepokojen tím, že 
systém vnitřní kontroly není dostatečně účinný, aby zamezil nebo odhalil soustavné 
chyby, které zpochybňují legalitu a správnost transakcí agentur; 

 16. naléhavě proto žádá agentury, aby posílily své postupy zadávání zakázek, a to zejména 
schvalování zadávání zakázek jak na úrovni rozhodování o uvolnění finančních 
prostředků, tak na úrovni pracovního programu; poznamenává, že když například 
agentura EMSA nepodložila své finanční rozhodnutí o plánovaném operativním 
zadávání zakázek základními údaji, může být platnost rozhodnutí agentury 
zpochybněna;
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 17. dále vyzývá agentury, aby ve svých ročních pracovních programech uváděly 
jednoznačné informace o souhrnném rozpočtovém krytí vyhrazeném pro veřejné 
zakázky a předběžném počtu a typu plánovaných veřejných zakázek; je znepokojen 
skutečností, že roční pracovní programy agentur často explicitně neuvádějí všechny 
informace, jak je stanoví finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla; poznamenává, že 
tyto nedostatky byly shledány zejména u agentur EMSA a ERA;

 18. vyzývá agentury, aby v rámci svých výročních zpráv o činnosti zajistily přesné, včasné 
a komplexní informace o výjimkách; podrobné kontrolní seznamy a průvodní listy 
(routings slips) by agenturám umožnily jednoznačně vymezit povinnosti každého 
zaměstnance a v případě nesrovnalostí zajistit přijetí odpovídajících následných 
opatření;

 19. kromě toho naléhavě žádá agentury, aby zajistily, že správním radám budou včas 
a řádně předkládány zprávy o vyjednávacím řízení, k němuž by se mělo přistupovat za 
přísně definovaných podmínek, a správní rady tak mohou být plně informovány 
o rozsahu těchto řízení; 

 20. dále vyzývá agentury, aby zavedly následné kontroly a podávaly o nich zprávy, 
a zajistily tak přijetí náležitých opatření v návaznosti na možné nesrovnalosti; v této 
souvislosti podporuje iniciativy na vytvoření ústřední koordinované kapacity v rámci 
ředitelství každé agentury, jehož cílem je snížit riziko nedostatečného využívání 
prostředků a nekoordinované monitorování smluv;

 21. vítá iniciativu úřadu EFSA na předložení návrhu praktické příručky pro zadávací řízení, 
která by podrobně vymezila úlohy a povinnosti v každé fázi řízení, přičemž by byla 
pravidelně aktualizována; je toho názoru, že se jedná o osvědčený postup, který by měly 
uplatňovat také ostatní agentury; 

II.  SPOLEČNÉ ÚKOLY V OBLASTI VÝKONNOSTI

Víceletý program

 22. naléhavě žádá agentury, aby vypracovaly víceleté strategické plány a pokyny, které by 
byly přizpůsobeny specifické povaze jejich činností; pokládá za důležité, aby víceleté 
plány činnosti (cíle a prostředky k jejich dosažení) byly provázány s víceletým 
plánováním zdrojů (zejména rozpočet a zaměstnanci) a aby se to jasně odráželo 
v ročních pracovních programech; žádá rovněž agentury, aby konzultovaly v této věci 
s Parlamentem;

 23. vybízí agentury k vytvoření víceletých strategických plánů v oblasti IT na podporu 
svých provozních činností; 

Roční pracovní program

 24. domnívá se, že interní postup agentur týkající se sestavení ročního pracovního programu 
má velký vliv na spolehlivost informací, které agentura poskytuje zainteresovaným 
stranám a orgánu příslušnému k udělení absolutoria; naléhá proto na agentury, aby 
zajistily konzistentnost svého plánování, adekvátní postupy a pokyny a odpovídající 
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dokumentaci pro pracovní program, aby mohly poskytovat informace o všech 
prováděných činnostech a o zdrojích, které jsou na jednotlivé činnosti naplánovány;

 25. naléhavě žádá agentury zejména o to, aby zajistily, že pracovní program bude úplný 
a bude obsahovat veškeré požadované informace (tj. informace o všech činnostech 
prováděných agenturou a zdrojích naplánovaných pro jednotlivé činnosti); 

 26. vybízí proto agentury, aby při sestavování svého pracovního programu používaly 
jednotnou šablonu, a usnadnily tak srovnávání jednotlivých programů; v této souvislosti
žádá Komisi, aby vypracovala pokyny týkající se této šablony; 

 27. vyjadřuje znepokojení nad tím, že určení odpovědnosti za přípravu a přijetí pracovního 
programu není ve zřizovacím rozhodnutí některých agentur uvedeno (např. 
EUROJUST); domnívá se, že to může vést k nevyjasněné situaci a nedostatku 
odpovědnosti za přípravu a přijetí pracovního programu; vyzývá proto dotčené 
agentury, aby tento nedostatek urychleně vyřešily a informovaly orgán příslušný 
k udělení absolutoria o přijatých opatřeních;

Výroční zpráva o činnosti

 28. naléhavě žádá agentury, aby sjednotily strukturu svých výročních zpráv o činnosti 
s formátem, který používají generální ředitelství Komise a aby v nich odpovídajícím 
způsobem poskytovaly informace o: provádění svých ročních pracovních programů, 
rozpočtu a plánu personální politiky, systémech řízení a vnitřní kontroly, zjištěních 
interního/externího auditu, opatřeních přijatých na základě doporučení auditora, 
doporučeních vydaných v rámci udílení absolutoria a prohlášení výkonného ředitele 
o věrohodnosti; dále vyzývá agentury, aby ve svých výročních zprávách o činnosti 
uváděly informace vyplývající z finančních výkazů a ze zpráv o rozpočtovém 
a finančním řízení, jejichž vypracování je naplánováno v rámci postupu udělování 
absolutoria, pod podmínkou, že se dodrží harmonogram pro vypracování konsolidované 
roční účetní závěrky Unie;

 29. žádá, aby součástí struktury výroční zprávy o činnosti každé agentury bylo i několik 
společných prvků založených na osvědčených postupech v rámci agentur, a bylo tak 
usnadněno srovnání; v této souvislosti žádá Komisi, aby ve spolupráci s agenturami 
vytvořila orientační předlohu;

 30. vyzývá ředitele agentur, aby své výroční zprávy o činnosti za rok n a hodnocení správní 
rady předali do 31. července roku n+1 Účetnímu dvoru, Parlamentu, Radě a Komisi;

 31. vítá skutečnost, že agentura EU-OSHA ve své výroční zprávě o činnosti uvádí podrobné 
údaje nabízející srovnání jednotlivých let, jež orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
umožňuje lépe vyhodnotit její výkonnost; je toho názoru, že se jedná o osvědčený 
postup, který by měly zavést také další agentury;

 32. dále vyzývá agentury, aby nadále usilovaly o zajištění toho, aby jejich výroční zprávy 
o činnosti účinně odrážely jejich roční pracovní programy; zdůrazňuje, že je to dost 
zásadní pro řádné hodnocení činnosti a výsledků agentury ve světle příspěvků ze strany 
Evropské unie, a tedy i pro určení výkonnosti každé agentury; chválí v tomto ohledu 
zejména výroční zprávy o činnosti agentur ECHA, EMSA a EUROPOL; poznamenává 
však, že některé agentury (např. EMCCDA a GSA) vykazují v tomto ohledu nedostatky 
a jejich plánování zdrojů pro jednotlivé činnosti (sestavování rozpočtu podle činností -
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ABB) nebylo propojeno s organizační strukturou jejich agentury, takže nebylo možné 
monitorovat plnění rozpočtu;

 33. vítá iniciativu střediska CEDEFOP, které ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2010 
uvádí u klíčových provozních činností Ganttovy diagramy; připomíná agenturám, že 
tyto diagramy přehlednou formou uvádějí dobu, kterou každý z pracovníků stráví na 
určitém projektu, a podporují přístup orientovaný na výsledky; vyzývá agentury, aby 
zavedly Ganttův diagram do programů jednotlivých provozních činností;

Hodnocení agentur

 34. vyzývá agentury, aby pravidelně vypracovávaly a předkládaly celková hodnocení své 
činnosti a výkonnosti, jejichž vypracování zadá Komise, a aby tyto zprávy zveřejňovaly 
na svých internetových stránkách; poté je nutno vyzvat správní rady agentur, aby 
připravily plán, jehož součástí bude i akční plán následných opatření, která budou 
vycházet ze závěrů těchto hodnocení, a aby jednou za půl roku předkládaly zprávu 
o dosaženém pokroku;

Zpráva o článku 96

 35. připomíná, že podle čl. 96 odst. 2 rámcového finančního nařízení musí agentury orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria předkládat zprávu o opatřeních přijatých v návaznosti 
na připomínky a doporučení, které orgán příslušný k udělení absolutoria uvedl ve svých 
předchozích zprávách o udělení absolutoria;

 36. konstatuje, že za rozpočtový rok 2010 neobdržel orgán příslušný k udělení absolutoria 
zprávy o článku 96 od těchto agentur: EASA, EMEA, EMCDDA, EURATOM, 
EUROFOUND a GSA; vyzývá proto tyto agentury, aby tyto zprávy okamžitě 
předložily;

 37. vyjadřuje politování nad tím, že informace, které agentury uvedly ve svých zprávách 
o článku 96, pochází od samotných agentur, a proto nelze správnost jejich prohlášení 
zcela potvrdit a zaručit; vyzývá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro 
agentury, aby zvážila zavedení ustanovení o vytvoření a uplatňování mechanismu pro 
ověřování informací, které poskytují agentury ve svých zprávách o článku 96, aby tak 
orgán příslušný k udělení absolutoria mohl získat jistotu o platnosti obdržených 
informací a aby bylo možné přikročit k pečlivé následné kontrole provádění připomínek 
a doporučení, které Parlament uvedl ve svých předchozích usneseních o udělení 
absolutoria; 

Tabulka tvořící přílohu výročních zpráv Účetního dvora

 38. vítá skutečnost, že agentury provedly v tabulce tvořící přílohu zvláštních zpráv 
Účetního dvora za rok 2010 srovnání operací uskutečněných v roce 2009 a 2010, což 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnilo lépe vyhodnotit meziroční 
výkonnost jednotlivých agentur; poznamenává, že o takovouto tabulku žádá orgán 



PE473.984v03-00 10/17 PR\892939CS.doc

CS

příslušný k udělení absolutoria již od postupu udělování absolutoria agenturám za 
plnění rozpočtu na rok 2008;

Úloha koordinátora sítě agentur 

 39.   oceňuje efektivní působení agentury ECHA jako koordinátora sítě agentur v průběhu 
postupu udělování absolutoria za rok 2010; je toho názoru, že by tuto praxi měly 
následovat také stále početnější společné podniky;

III. SPOLEČNÉ ÚKOLY V OBLASTI TRANSPARENTNOSTI

Webové stránky agentur

 40. naléhavě vyzývá agentury, aby prostřednictvím svých webových stránek poskytovaly 
informace nezbytné k zajištění transparentnosti, a to zejména transparentnosti finanční; 
zejména vyzývá agentury, aby na svých webových stránkách zpřístupnily seznam všech 
zakázek zadaných v průběhu posledních tří let a seznam členů jejich správních rad spolu 
s jejich prohlášeními o zájmech; žádá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí tyto 
informace plně zpřístupnit a začlenit je do svého systému finanční transparentnosti;

Vztahy se zúčastněnými stranami

 41. vyzývá agentury, aby zajistily vykonávání svých funkcí v koordinaci s jednotlivými 
zúčastněnými stranami;

 42. vyzývá agentury, aby zlepšily zapojení hlavních zúčastněných stran (včetně Parlamentu) 
do vypracovávání svých ročních plánů;

Střet zájmů

 43. je hluboce znepokojen obviněními ze střetu zájmů v agenturách a/nebo správních 
radách, zejména v Evropská agentuře pro bezpečnost letectví (EASA), Evropské 
agentuře pro životní prostředí (EEA) a v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA);

 44. vyzývá agentury, aby pečlivě sledovaly a vyhodnocovaly své systémy kontroly, aby se 
zabránilo střetu zájmů mezi jejich zaměstnanci a odborníky pracujícími v jejich 
agentuře; vyzývá mimoto správní rady agentur, aby přijaly a uplatňovaly vůči svým 
členům co nejpřísnější pravidla a ověřovací mechanismy k zajištění jejich úplné 
nezávislosti na soukromých zájmech; znovu připomíná, že pověst agentury může být 
poškozena v případech, kdy je zpochybněna z důvodu střetu zájmů, což má negativní 
dopad na pověst Unie;

 45. připomíná, že evropský veřejný ochránce práv podrobil agenturu EFSA kritice za 
způsob, jakým posuzuje možné střety zájmů a případy „otáčivých dveří“; má obavu, že  
i jiné agentury se setkávají s podobnými jevy a nedokázaly zabránit a předejít situacím, 
v nichž dochází ke střetu zájmů;
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 46. vyzývá proto agentury, aby poskytly Parlamentu podrobný přehled kritérií a 
ověřovacích mechanismů, které mají zamezit případům „otáčivých dveří“, a zabránily 
stávajícím střetům zájmů; pokud je tato úloha zajišťována ve spolupráci s partnery 
z členských států, vyzývá agentury, aby objasnily toto sdílení úloh s cílem vyhnout se   
v případech konfliktu zájmů mezerám, které souvisejí se sdílením odpovědnosti;

 47. znovu opakuje svou výzvu adresovanou Komisi, aby poskytla informace o tom, zda 
existují právní předpisy, které ve srovnatelných případech v ostatních agenturách 
upravují tzv. čekací lhůty, a o způsobech uplatnění těchto předpisů;

 48. znovu vyzývá Účetní dvůr, aby provedl komplexní analýzu koncepce agentur a 
konkrétních postupů řešení situací, které se týkají střetu zájmů, s cílem zabránit 
stávajícím střetům a předejít střetům budoucím;

 49. připomíná, že ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji 
proti korupci Parlament mimo jiné vyzval Komisi a agentury Unie, aby zajistily větší 
transparentnost tím, že vypracují kodexy chování nebo zdokonalí stávající kodexy a 
stanoví minimální jednoznačná pravidla o střetu zájmů;

 50. připomíná, že střety zájmů jsou příčinou korupce, podvodů, špatného hospodaření         
s finančními prostředky a špatného řízení lidských zdrojů a protekce a mají negativní 
dopad na nestrannost rozhodnutí a kvalitu práce a rovněž podkopávají důvěru občanů 
Unie v orgány Unie, včetně agentur.

Nábor ředitelů agentur

 51. vyzývá interinstitucionální pracovní skupinu, aby se zabývala způsoby jmenování 
ředitelů agentur, aby existoval otevřený, transparentní a důvěryhodný proces náboru;    
v této souvislosti vyzývá interinstitucionální pracovní skupinu, aby zajistila, aby v jejím 
společném prohlášení bylo uvedeno, že kandidáti vybraní na místa ředitelů agentur 
podstoupí veřejnou diskusi ve výborech Parlamentu;

 52. konstatuje, že v případě Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropského orgánu 
pro bankovnictví a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (tj. agentur, které byly založeny v roce 2010 a zahájily svou činnost v roce 
2011), je výkonný ředitel jmenován dozorčí radou, ale teprve po potvrzení Parlamentem 
jako orgánem příslušným pro udělení absolutoria; zdůrazňuje, že tento postup by měl 
být pravidlem pro jmenování výkonných ředitelů všech agentur;

Opatření pro předcházení podvodům

 53. vyzývá agentury, aby byly aktivnější v oblasti odhalování podvodů a předcházení 
podvodům a řádně a pravidelně podávaly o těchto činnostech zprávy; zdůrazňuje, že 
úloha Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) vůči agenturám by měla být 
formálně stanovena, posílena a zviditelněna;

Systém rychlého varování
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 54. domnívá, že pokud má Komise vážné důvody k obavám, že agentura má v úmyslu 
přijmout rozhodnutí nebo se podílet na činnostech, které nejsou v souladu s mandátem 
agentury, mohla by porušit právní předpisy Unie nebo jedná ve zjevném rozporu s cílem 
politiky Unie, je povinna o tom neprodleně informovat Parlament a Radu, aby jim 
umožnila přijmout vhodná opatření;

IV. SPOLEČNÉ ÚKOLY V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ

Postupy náboru zaměstnanců

 55. naléhavě žádá agentury, aby přijaly nezbytná opatření za účelem zvýšení legality, 
transparentnosti a objektivity svých postupů náboru zaměstnanců; konstatuje opět, že    
v několika agenturách existují nedostatky v postupech náboru zaměstnanců, jež ohrožují 
transparentnost těchto postupů a/nebo porušují zásadu rovného zacházení při 
uplatňování kritérií způsobilosti; zejména poukazuje na to, že Účetní dvůr opakovaně 
informuje o následujících nedostatcích:
- neexistuje žádné svědectví o tom, zda jsou kritéria výběru a standardy, které musí 

kandidáti splňovat, aby byli pozváni k písemným testům/pohovorům, stanovena 
před zahájením hodnocení,

- nedostatečná dokumentace postupů náboru zaměstnanců,
- nerovné zacházení s interními/externími uchazeči v rámci postupu náboru 

zaměstnanců,
- omezené výběrové řízení;

domnívá se, že tyto nedostatky snižují schopnost agentur: reagovat na případná obvinění 
z nahodilých rozhodnutí týkajících se náboru zaměstnanců; přijmout příslušná 
rozhodnutí k nápravě; a zvýšit důvěru občanů Unie v postupy náboru zaměstnanců;

 56. vítá iniciativu střediska CEDEFOP ohledně internetového nástroje pro nábor 
zaměstnanců RECON - nábor na internetu, který středisku pomůže zvýšit rychlost, 
účinnost a transparentnost postupu náboru pracovníků; vyzývá všechny agentury, aby 
následovaly příklad střediska v tomto směru;

 57. je toho názoru, že každým rokem dochází mezi agenturami k výměně zaměstnanců, 
včetně ředitelů; vyzývá Komisi, aby poskytla Parlamentu tabulku uvádějící všechny 
zaměstnance, zejména ředitele a osoby na řídících postech, kteří přešli z pracovního 
místa v jedné agentuře na pracovní místo v jiné agentuře, nebo přešli do jiné instituce 
Unie, a to přinejmenším od roku 2008;

 58. vyzývá Komisi, aby poskytla Parlamentu podrobnou tabulkou kritérií uplatňovaných     
v zájmu zajištění nezávislosti, nestrannosti a odpovídající kvalifikace přijímaných 
zaměstnanců, a to včetně těch kritérií, jež mají zabránit střetu zájmů nebo mu 
předcházet, a v zájmu uplatnění odrazujících sankcí za jakoukoli zjištěnou nesrovnalost;

Přidělování citlivých úkolů dočasným zaměstnancům
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 59. znovu vyzývá agentury, aby zajistily, aby nebyly citlivé úkoly přidělovány dočasným 
zaměstnancům, neboť dočasní zaměstnanci jsou přijímáni v mezích plánu pracovních 
míst; vyjadřuje politování nad tím, že v některých případech přijaly agentury tyto 
zaměstnance s cílem svěřit jim citlivé úkoly nebo jim poskytnout přístup k citlivým 
informacím; zdůrazňuje, že v důsledku přístupu zaměstnanců přijatých na dobu určitou 
k citlivým informacím nebo jejich neznalosti příslušných postupů nebo střetů zájmů 
vzniká potenciální riziko narušení bezpečnosti;

V. ÚKOLY V OBLASTI SYSTÉMU VNITŘNÍ KONTROLY

 60. vybízí agentury, aby dále zdokonalily své systémy vnitřní kontroly, a podpořily tak 
každoroční prohlášení o věrohodnosti svého ředitele; zdůrazňuje mimoto, že je důležité, 
aby agentury zřídily funkci řízení rizik pro účely evidování rizik a vypracovaly plány 
pro jejich zmírňování;

Útvar interního auditu (IAS)

 61. domnívá se, že v právních předpisech upravujících činnost agentur existují nedostatky, 
neboť zjištění a doporučení IAS berou ředitelé agentur a jejich správní rady v potaz 
pouze na základě dobré vůle; zdůrazňuje, že povinnost informovat orgán příslušný pro 
udělování absolutoria o práci a zjištěních IAS spočívá pouze na ředitelích agentur a IAS 
nemůže Parlament přímo informovat o důvěryhodnosti informací zaslaných agenturami; 
naléhá proto na spolutvůrce právních předpisů, aby zaujali k této otázce postoj a 
zabývali se uvedeným nedostatkem při diskusi o změně finančního nařízení;

 62. domnívá se, že úloha IAS jako interního auditora decentralizovaných agentur je 
naprosto zásadní; zdůrazňuje zejména, že IAS vydává nezávislá stanoviska ke kvalitě 
řídících a kontrolních systémů a doporučení ke zlepšení podmínek provádění operací a  
k podpoře řádného finančního řízení v agenturách;

 63. vyzývá proto správní rady agentur, aby řádně zohledňovaly doporučení ze strany IAS 
v zájmu rychlé nápravy zjištěných pochybení a s cílem zdůvodnit orgánu příslušnému 
pro udělení absolutoria odmítnutí doporučení a prodlevy při provádění doporučení, 
která IAS vydal;

VI. ÚKOLY V OBLASTI SYSTÉMU EXTERNÍ KONTROLY

Audity Účetního dvora v agenturách Unie

 64. konstatuje, že ve skutečnosti jak IAS, tak do značné míry i Účetní dvůr, působí jako 
poradci agentur a poskytují jim neveřejná doporučení k odstraňování jejich nedostatků; 
je vážně znepokojen tím, že žádná z kontrolních institucí neprovádí kontrolu agentur, 
která by byla zohledněna ve veřejném dokumentu; klade si otázku, že když IAS a 
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Účetní dvůr interně pomáhají agenturám, aby napravily své chyby, kdo je kontroluje 
prostřednictvím veřejných analýz a zpráv; vyzývá proto k jasnému rozdělení úkolů mezi 
IAS a Účetní dvůr;

 65. vyzývá proto Účetní dvůr, aby své kontrolní a auditní funkce ve vztahu k agenturám 
vykonával seriózně a nestranně a zohlednil svá zjištění a doporučení ve svých veřejných 
výročních zprávách nebo zvláštních zprávách, aby tím umožnil Parlamentu naplňovat 
jeho funkci orgánu příslušného pro udělení absolutoria v plném rozsahu a aby veřejnost 
získala informace o tom, jak jsou agentury řízeny a jaká pochybení byla zjištěna;

 66. dále vyzývá Účetní dvůr, aby se při svých auditech prováděných v agenturách ujistil, že 
se agentury při přípravě, zveřejňování, hodnocení a správě smluv řídí zásadou široké a 
otevřené hospodářské soutěže a zásadou optimálního využití prostředků; kromě toho 
naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby ověřil skutečný obrat společností, jimž agentura 
zadaly smlouvu, s cílem zajistit, aby se obrat nevztahoval na změny, ke kterým došlo    
v oficiálním názvu dodavatele;

Zprávy o ročních účetních závěrkách předkládané Účetním dvorem: pochybení a nedostatky

 67. připomíná, že v předchozích postupech udělení absolutoria agenturám vyzval orgán 
příslušný pro udělení absolutoria Účetní dvůr, aby poskytl další informace o:

- efektivnosti vnitřních kontrolních systémů jednotlivých agentur;
- potenciálních střetech zájmů v agenturách;

- hodnocení výroční zprávy o činnosti každé agentury;
- výkonnosti agentur;

 68. je vážně znepokojen tím, že i přes žádosti Parlamentu obsahují zprávy Účetního dvora  
o ročních účetních závěrkách za rok 2010 pouze polovinu informací uvedených             
v předchozích letech (v roce 2010: 38 připomínek u 24 agentur; v roce 2009: 69 
připomínek u 22 agentur a v roce 2008: 69 připomínek u 23 agentur) a že většina 
připomínek Účetního dvora ke zprávám za rok 2010 obsahuje pouze obecné výroky a 
nikoli přesné informace a přesná zjištění; je znepokojen tím, že se Účetní dvůr nechoval 
jako nezávislý kontrolní orgán a jednal proti zájmům Unie a právu evropských občanů 
na informace, jak jsou jejich peníze vynakládány a jak jsou agentury řízeny; připomíná 
v této souvislosti, že agentury slouží veřejnému zájmu a měly by skládat účty občanům, 
jejichž zájmům podle svých prohlášení slouží;

 69. připomíná dále, že Účetní dvůr neuvedl ve svých zprávách o agenturách za rozpočtový 
rok 2010 informace o výši prostředků přenesených z roku 2009 do roku 2010 a              
o prostředcích, které byly zrušeny, a to přinejmenším v případě agentur ECHA, EEA, 
EMSA a CEPOL; považuje toto opomenutí za nepřijatelné;

 70. je vážně znepokojen tím, že i přes informace, které Účetní dvůr poskytl ve svém ročním 
pracovním programu, a neustálé žádosti Parlamentu, jenž je koneckonců jednou             
z evropských zúčastněných stran, nejsou stále ještě hotovy nebo zpřístupněny dvě 
zvláštní zprávy týkající se agentur a zabývající se: a) hodnocením agentur Unie 
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z hlediska efektivity výdajů a b) střetem zájmů u řídících pracovníků agentur; 
konstatuje, že zvláštní zprávu o hodnocení efektivity výdajů u jednotlivých agentur měl 
Účetní dvůr původně předložit v říjnu 2011, ale dosud vydána nebyla, a že zástupci 
Účetního dvora uvedli ústně ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu, že stále 
ještě pracují na 17. verzi, avšak závěrečnou zprávu nebo její návrh Účetní dvůr dosud 
Parlamentu i přes opakované žádosti nezaslal; je znepokojen tím, že vzhledem k těmto 
okolnostem Účetní dvůr zprávu o „řešení střetu zájmů“ nevydá včas a/nebo tato zpráva 
nebude odrážet skutečnou situaci.

 71. znovu vyzývá Účetní dvůr, aby zaslal orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
zprávu o hodnocení agentur Unie z hlediska efektivity výdajů v její současné podobě 
v přiměřené době, aby umožnil Parlamentu se touto zprávou zabývat v rámci udělování 
absolutoria za rok 2010 a aby ve stanovené lhůtě vydal seriózní a komplexní zprávu      
o řešení střetu zájmů v agenturách Unie;

Externalizace auditů Účetního dvora v agenturách

72. domnívá se, že pokud mají být auditoři ze soukromého sektoru zapojeni do externího 
auditu účtů agentur, měl by být výběr a jmenování těchto soukromých auditorů 
prováděn v souladu s platnými předpisy, a to včetně předpisů, které se týkají 
transparentního zadávání veřejných zakázek, a měly by být zavedeny vhodné kontrolní 
mechanismy s cílem zajistit, aby bylo posuzování legality a správnosti příjmů a výdajů a 
spolehlivosti účtů agentur prováděno v souladu s požadovanými normami; je rovněž 
toho názoru, že za jednotlivé aspekty takového externě zadaného auditu, včetně 
uvedených zjištění, musí nést i nadále plnou odpovědnost Účetní dvůr, který bude muset 
řídit veškeré požadované správní postupy i postupy zadávání veřejných zakázek a 
financovat je ze svého rozpočtu, aniž by požádal o jeho navýšení, neboť tento úkol je 
v působnosti Účetního dvora; kromě toho současná krize neumožňuje další navyšování 
rozpočtů na plnění úkolů, které jsou v působnosti některého orgánu nebo instituce Unie, 
v tomto případě Účetního dvora;

 73. naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby při zadávání nezávislých auditů u agentur zabránil 
jakýmkoli střetům zájmů;

 74. domnívá se rovněž, že pokud má být takové externí zadávání auditů používáno, musí 
zprávu nezávislých auditorů zveřejnit okamžitě jak nezávislí auditoři, tak i Účetní dvůr; 
za tímto účelem Parlament požaduje, aby se Účetní dvůr při uzavírání smluv                  
s případným nezávislým dodavatelem zdržel ukládání ustanovení o důvěrnosti, pokud 
jde o zveřejňování zpráv v podobě, v jaké je předložil nezávislý dodavatel; současně 
musí Účetní dvůr převzít za tento nezávislý audit odpovědnost a v souladu s tím jednat;

VII. SPRÁVA A ŘÍZENÍ AGENTUR

Správní rada

 75. konstatuje, že velký počet členů správních rad některých agentur a jejich vysoká 
fluktuace by mohly vést k neefektivnímu rozhodování těchto orgánů; vyzývá proto 



PE473.984v03-00 16/17 PR\892939CS.doc

CS

interinstitucionální pracovní skupinu pro agentury, aby se touto otázkou zabývala; dále 
navrhuje, aby se zvážila možnost sloučení správních rad agentur, které působí                
v příbuzných oblastech, s cílem snížit náklady na schůze;

Administrativní podpora

 76. mimoto vyzývá agentury, aby při posuzování možnosti administrativní podpory 
k zajištění co nejefektivnějšího fungování zvážily níže uvedené alternativy:

- sloučit menší a na výzkum zaměřené agentury s cílem dosáhnout úspor a ukončit 
a/nebo zabránit překrývání cílů a vyhnout se růstu výdajů z rozpočtu Unie;

- sdílet služby mezi agenturami, a to buď podle blízkosti jejich umístění nebo podle 
oblasti politiky; oceňuje v tomto ohledu iniciativu agentur EMSA a CFCA, jejímž 
cílem je sdílení funkce interního auditu; považuje to však pouze za začátek 
procesu, v němž je nutno pokračovat restrukturalizací a sloučením obou agentur;

 77. vyzývá Komisi, aby neprodleně provedla hodnocení všech agentur s cílem zjistit výskyt 
zbytečných činností nebo činností, které se překrývají, aby prozkoumala možnost 
sloučení některých agentur a aby o této záležitosti informovala Parlament nejpozději do 
15. července 2012;

 78. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby vzaly v úvahu skutečné potřeby každé agentury a 
potřebu šetrně nakládat s penězi daňových poplatníků z řad občanů Unie v této době 
finanční a hospodářské krize, a nebraly v úvahu zájem některých členských států, které 
chtějí mít agenturu ve své zemi z jiných důvodů, než je veřejný zájem Unie.

Disciplinární řízení

 79. znovu připomíná, že Parlament od svého usnesení o udělení absolutoria za rok 2006 
vyzýval agentury, aby zvážily zřízení meziagenturní disciplinární komise, která by 
nestranně uplatňovala různé disciplinární sankce až po vyloučení; konstatuje, že 
pokračovat v tomto projektu je stále obtížné; vyzývá agenturu, které koordinuje síť 
agentur, aby vytvořila síť osob, které jsou v platové třídě potřebné k tomu, aby se mohly 
stát nestrannými členy této disciplinární komise;

VIII. ÚVAHA O AGENTURÁCH: SPOLEČNÝ PŘÍSTUP

 80. vítá probíhající práci interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury, která má za cíl 
přezkoumat úlohu a postavení decentralizovaných agentur v institucionálním prostředí 
Unie, a také zřízení, strukturu a činnost těchto agentur spolu s otázkami jejich 
financování, řízení, rozpočtu a dohledu nad nimi; žádá pracovní skupinu, aby urychleně 
předložila vyhovující „jednotný přístup“ Parlamentu, Rady a Komise, pokud jde            
o agentury;
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 81. je toho názoru, že činnosti a výsledky některých agentur vzbuzují pochybnosti o jejich 
skutečné přidané hodnotě ve vztahu k cílům Unie; domnívá se, že velké množství zpráv 
a materiálů a dalších souvisejících výstupů, např. od agentury EEA a dalších, lze 
posuzovat jako výstupy, které nepředstavují solidní, inovativní a praktický přínos pro 
uskutečňování cílů a činností Unie; poznamenává, že také výstupy institutu EIGE byly  
v roce 2010 poměrně omezené; vyzývá proto Komisi, Radu a Účetní dvůr, aby okamžitě 
podaly informace o skutečné přidané hodnotě činností agentur a zaměřily se především, 
ale nikoli zevrubně, na agentury CEDEFOP, EEA, EIGE a EUROFOUND.

 82. závěrem prohlašuje, že zejména v době krize by měl být skutečný přínos agentur 
seriózně a rychle analyzován, aby se předešlo vynakládání nemandatorních výdajů, 
které nejsou naprosto nezbytné, s cílem reagovat odpovídajícím způsobem na striktní 
potřeby Unie a na potřeby jejích občanů, na obavy a požadavky týkající se důvěry v 
naše orgány a instituce; zdůrazňuje, že Unie a její členské státy nemohou žádat občany 
EU, aby šetrně nakládali s penězi, aniž by samy postupovaly stejným způsobem; žádá o 
spravedlivý přístup, pokud jde o velké úspory ze strany orgánů a institucí Unie, včetně 
agentur, a požaduje tyto úspory pro své občany, kteří jsou daňovými poplatníky 
přispívajícími do rozpočtu Unie.

o
o o

 83. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal agenturám, jež podléhají postupu 
udělení absolutoria, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.


