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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na 
rozpočtový rok 2019
(2020/2152(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní 
práva za rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria agentuře za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9-0049/2021),

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

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury 
Evropské unie pro základní práva4, a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. 
prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10465, a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

– s ohledem na články 32 a 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené 

1 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
2 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
5 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
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v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20126, 

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0086/2021),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva za 
plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi 
a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 
(řada L).

6 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019
(2020/2152(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní 
práva za rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria agentuře za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9-0049/2021),

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

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury 
Evropské unie pro základní práva4, a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. 
prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10465, a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

– s ohledem na články 32 a 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené 
v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20126, 

1 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
2 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
5 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
6 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0086/2021),

1. schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 
2019;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019
(2020/2152(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury 
Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0086/2021),

A. vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů1 Agentury Evropské unie pro 
základní práva (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 
2019 výše 22 871 576, 30 EUR, což ve srovnání s rokem 2018 představuje mírný pokles 
o 0,39 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury pochází téměř výhradně z rozpočtu 
Unie; 

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za 
rozpočtový rok 2019 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou 
jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální 
a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu 
během rozpočtového roku 2019 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, co se týče 
ročního přiděleného rozpočtu, což nezahrnuje objem rozpočtových přenosů, a tedy 
stejná jako v roce 2018; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 
78,70 %, což ve srovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 2,51 %;

2. na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí vysokou míru přenesených 
prostředků na závazky u provozních výdajů, což odráží povahu činnosti agentury, jež 
zahrnuje financování studií, které probíhají několik měsíců a často pokračují do dalšího 
roku; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura usiluje o zlepšení 
postupů plánování s cílem lépe monitorovat zpoždění mezi podpisem smluv, dodávkami 
a platbami; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že 28 % prostředků 
přenesených do roku 2020 v rámci hlavy III bylo přiděleno v prosinci 2019, stejně jako 
v případě přenosu prostředků na platby z roku 2018; na základě odpovědi agentury bere 
na vědomí, že druhá schůze správní rady se koná v prosinci, dokončení jejích hlavních 
činností vyžaduje čas a orgány Unie mohou požadovat projekty kdykoli v průběhu roku; 
na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že agentura zahájila vývoj nové 
softwarové aplikace, která zlepší monitorování rozpočtového plánování; na základě 

1 Úř. věst. C 107, 31.3.2020, s. 210
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zprávy Účetního dvora konstatuje, že toto zjištění ukazuje na strukturální problém, 
a vyzývá agenturu, aby zlepšila své rozpočtové plánování a aby orgánu příslušnému 
k udělení absolutoria podala zprávu o přijatých opatřeních;

Výkonnost

3. bere na vědomí, že agentura ve svém rámci pro měření výkonnosti používá 31 
klíčových ukazatelů výkonnosti k posuzování výsledků a dopadu svých činností 
a dalších pět klíčových ukazatelů výkonnosti ke zlepšování svého rozpočtového řízení; 
konstatuje, že v roce 2020 měla být dokončena reforma jejího rámce pro měření 
výkonnosti;

4. připomíná agentuře, aby pravidelně kontrolovala a aktualizovala svůj systém měření 
výkonnosti a klíčové ukazatele výkonnosti s cílem zajistit, aby měla na úrovni Unie 
efektivní přínos a zajistila svou odbornost; vybízí agenturu, aby pečlivě analyzovala 
výsledky a použila je ke zlepšení své strategie a plánování činnosti;

5. vítá spolupráci agentury s dalšími agenturami, zejména s Evropskou nadací pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, 
Evropským institutem pro rovnost žen a mužů, Evropskou agenturou pro provozní 
řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, 
Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, Agenturou 
Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu, za účelem dosažení společných politických cílů; 
vítá skutečnost, že mimoto agentura pravidelně podporuje činnost dalších agentur Unie 
v souladu s povinnostmi zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie; 
konstatuje, že v roce 2019 agentura předsedala síti agentur EU pro vědecké poradenství; 
vybízí agenturu, aby i nadále prověřovala možnosti sdílení zdrojů a zaměstnanců 
v případě úkolů, které se překrývají s jinými agenturami, jež vykonávají podobné 
činnosti; 

6. vyzývá agenturu, aby nadále rozvíjela součinnost a posilovala spolupráci a výměnu 
osvědčených postupů s ostatními agenturami Unie za účelem zvýšení účinnosti (lidské 
zdroje, správa budov, IT služby a bezpečnost);

7. znovu připomíná důležitou úlohu agentury při zajišťování, prosazování a ochraně 
základních práv lidí žijících v Unii; připomíná význam agentury při podpoře diskusí 
o vztahu bezpečnosti a základních práv; vyzdvihuje především význam studií 
a stanovisek vydávaných agenturou v souvislosti s tvorbou a prováděním právních 
předpisů Unie;

8. bere na vědomí komplexní povahu studií, které agentura realizuje a jež se týkají práva 
a praxe všech členských států, a vysoký počet vydaných publikací a uskutečněných 
školení za účelem zajištění dodržování základních práv, které rovněž přispívají k činnosti 
různých institucí a agentur Unie; vyzdvihuje především závazek agentury chránit 
zranitelné skupiny a bojovat proti všem typům diskriminace v Unii; vítá proaktivní 
přístup agentury k Parlamentu a domnívá se, že by agentura měla mít možnost vydávat 
stanoviska k legislativním návrhům z vlastního podnětu a ke všem oblastem práv 
chráněných Listinou základních práv Evropské unie, včetně otázek policejní a justiční 
spolupráce v trestních věcech; vítá skutečnost, že návrh nařízení Rady, kterým se mění 
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nařízení (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva2, 
objasňuje, že oblast působnosti činností agentury se vztahuje na všechny pravomoci Unie;

Personální politika

9. bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2019 byl plán pracovních míst naplněn 
z 98,61 %, přičemž ze 72 dočasných zaměstnanců povolených v rozpočtu Unie (ve 
srovnání se 72 povolenými místy v roce 2018) jich bylo jmenováno 71; konstatuje, že 
v roce 2019 pro agenturu dále pracovalo 30 smluvních zaměstnanců a 8 vyslaných 
národních odborníků;

10. s uznáním bere na vědomí skutečnost, že bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení žen 
a mužů mezi vedoucími pracovníky (3 muži a 3 ženy) i mezi zaměstnanci obecně (50 % 
mužů a 50 % žen); vítá úsilí agentury o vyvážené zeměpisné rozložení na různých 
úrovních a v různých úlohách;

11. bere na vědomí stávající opatření agentury a její úsilí o předcházení obtěžování; bere na 
vědomí, že agentura v roce 2019 aktualizovala svou politiku na ochranu lidské 
důstojnosti a předcházení obtěžování;

12. konstatuje, že v roce 2020 byly dva případy3, které se týkaly údajných porušení 
služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců 
Evropské unie (dále jen „služební řád“) stanoveného nařízením Rady (EHS, Euratom, 
ESUO) č. 259/684 a práva na řádnou správu, zamítnuty jako neopodstatněné a že ve 
dvou dalších případech5 Tribunál rozhodl ve prospěch agentury jak v prvním stupni6, 
tak ve fázi odvolání;

13. vybízí agenturu, aby usilovala o vypracování dlouhodobého rámce politiky v oblasti 
lidských zdrojů, který se bude zabývat rovnováhou mezi pracovním a soukromým 
životem, celoživotním poradenstvím a profesním rozvojem, vyváženým zastoupením 
žen a mužů, prací na dálku, zeměpisnou rovnováhou a náborem a integrací osob se 
zdravotním postižením;

Zadávání veřejných zakázek

14. konstatuje, že byly zavedeny nástroje elektronického zadávání veřejných zakázek, 
včetně elektronického podávání nabídek, které agentura v současné době používá pro 
svá otevřená řízení;

15. vítá skutečnost, že agentura v návaznosti na připomínku Účetního dvora týkající se obtíží, 
s nimiž se agentura potýkala při zadávání studií v důsledku nerealistického odhadu trhu, 
přijala příslušná opatření a že tato připomínka byla následně uzavřena;

16. bere na vědomí, že agentura investovala 14 374 EUR do kontroly devíti zadávacích 
řízení v celkové hodnotě 5 437 000 EUR, takže náklady na kontrolu každého řízení 

2 COM(2020) 225 final
3 C-682/19 P - BP v FRA a T-31/19 AF v FRA.
4 Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
5 C-669/19 P - B v FRA a C-601/19 P - BP v FRA.
6 T-888/16 - BP v FRA a T-838/16 BP v FRA.
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činily 1 594 EUR (0,26 % celkové odhadované smluvní hodnoty);

Prevence a řešení střetů zájmů, etika a transparentnost

17. vítá stávající opatření agentury a její pokračující úsilí o zajištění transparentnosti, 
prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; konstatuje, že se objevil určitý 
počet případů možného a vnímaného střetu zájmů, které byly posouzeny a omezeny, 
přičemž nebyl v roce 2019 žádný případ střetu zájmů ohlášen; konstatuje, že na 
internetových stránkách agentury jsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech 
téměř všech členů správní rady a vrcholného vedení; vyzývá agenturu, aby zveřejnila 
zbývající životopisy a prohlášení o zájmech, a vítá opatření, která již byla přijata za 
účelem omezení rizik;

18. zdůrazňuje, že současný etický rámec platný pro orgány a agentury Unie má značné 
nedostatky, neboť je roztříštěný a mezi stávajícími ustanoveními neexistuje dostatečná 
koordinace; vyzývá k tomu, aby tyto otázky byly řešeny vytvořením společného 
etického rámce, který zajistí uplatňování přísných etických norem pro všechny orgány 
a agentury Unie; 

19. vítá skutečnost, že agentura vedle služebního řádu pro své zaměstnance zavedla kodex 
řádné správní praxe a praktickou příručku pro řízení a prevenci střetů zájmů, která 
nabízí komplexní informace a poradenství ohledně různých otázek, od tipů týkajících se 
chování až po dodržování právních povinností; s uspokojením konstatuje, že agentura 
zaměstnancům poskytuje povinné školení v oblasti boje proti obtěžování, v oblasti etiky 
i bezúhonnosti;

20. s uspokojením konstatuje, že agentura zaměstnává úředníka pro otázky etiky, který 
funguje jako jednotné kontaktní místo a zajišťuje včasné provádění, monitorování 
a aktualizaci politik, postupů a akčních plánů souvisejících s etikou;

21. bere na vědomí provádění strategie agentury proti podvodům v roce 2019 se zvláštním 
zaměřením na vypracování pokynů agentury pro whistleblowing; vybízí agenturu, aby 
pokračovala ve své činnosti v tomto směru;

Vnitřní kontrolní systém

22. konstatuje, že v roce 2019 provedl Útvar interního auditu audit koncepce a provádění 
výzkumných projektů, včetně souvisejícího zadávacího řízení; konstatuje, že podle 
informací agentury nebyla zjištěna žádná závažná rizika; vyzývá agenturu, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledcích auditu a o navazujících 
opatřeních;

23. konstatuje, že v roce 2018 vydal Útvar interního auditu auditní zprávu o etice a řízení, 
která posuzovala koncepci a účinnost provádění rámce agentury pro řízení a kontrolu 
v oblasti etiky a dospěla k závěru, že celkově je rámec koncipován přiměřeně a že 
všechna doporučení byla uzavřena, kromě jednoho, u něhož byly důkazy nezbytné 
k jeho uzavření poskytnuty Útvaru interního auditu; 

24. konstatuje, že agentura přijala rámec vnitřní kontroly založený na mezinárodních 
osvědčených postupech s cílem zajistit dosažení svých cílů v oblasti politiky a řízení; 
konstatuje, že v roce 2019 zahájila agentura vnitřní hodnocení týkající se úrovně 
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provádění nového rámce vnitřní kontroly a dospěla k závěru, že jsou přítomny všechny 
prvky rámce vnitřní kontroly, které integrovaným způsobem plní svou funkci;

Ostatní připomínky

25. konstatuje, že agentura využívala nástroj pro zabezpečení e-mailové komunikace 
poskytnutý Komisí (SECEM) k zajištění bezpečného přenosu citlivých neutajovaných 
informací; dále konstatuje, že agentura dodržovala všechna bezpečnostní opatření 
vydaná DIGIT a CERT-EU týkající se používání technologie DRUPAL využívané pro 
internetové stránky agentury;

26. zdůrazňuje, že je důležité posílit digitalizaci agentury, pokud jde o její vnitřní chod 
a postupy řízení; zdůrazňuje, že je nutné, aby agentura zůstala v tomto směru iniciativní, 
jelikož je třeba za každou cenu zabránit digitální propasti mezi agenturami Unie; 
zdůrazňuje však, že je nutné přijmout veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby se 
předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost zpracovávaných informací na internetu;

27. konstatuje, že agentura distribuovala 99 941 tištěných publikací a patří mezi agentury, 
které si u Úřadu pro publikace Evropské unie objednaly nejvíce publikací; vítá 
skutečnost, že agentura je dobře viditelná na sociálních médiích; vybízí agenturu, aby 
pokračovala v propagování své práce, výzkumu a činností tak, aby se stala pro veřejnost 
viditelnější;

28. s uspokojením bere na vědomí výsledky agentury, pokud jde o zajišťování nákladově 
efektivního a ekologického pracoviště a strategie, a vybízí agenturu, aby i nadále 
využívala osvědčené postupy a zlepšovala je;

29. vítá skutečnost, že v návaznosti na podporu Parlamentu zavedla agentura informační 
systém Evropské unie pro základní práva (EFRIS) jako nástroj pro hodnocení a analýzu 
mezinárodních závazků v oblasti lidských práv;

30. vítá úsilí agentury o vybudování rozmanitějšího a inkluzivnějšího pracovního prostředí 
a kultury prostřednictvím opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením; žádá 
agenturu, aby posoudila možnosti dalšího posílení zásad v oblasti rovných příležitostí 
a jejich začlenění do náboru, odborné přípravy, profesního rozvoje a pracovních 
podmínek, aby zvyšovala povědomí zaměstnanců o těchto aspektech a aby posoudila 
možná přiměřená vylepšení a úpravy budov agentury (pokud jde o přístup nebo 
odpovídající kancelářské vybavení) pro osoby se sníženou pohyblivostí či jiným 
zdravotním postižením;

o

o o

31. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí 
o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 20217 o výkonnosti, finančním 
řízení a kontrole agentur.

7 Přijaté texty, P9_TA-PROV(2021)0000.
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STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST 
A VNITŘNÍ VĚCI

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva 
na rozpočtový rok 2019
(2020/2152(DEC))

Zpravodajka: Caterina Chinnici

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. znovu připomíná důležitou úlohu agentury při zajišťování, prosazování a ochraně 
základních práv lidí žijících v Unii; připomíná význam agentury při podpoře diskusí 
o vztahu bezpečnosti a základních práv; vyzdvihuje především význam studií 
a stanovisek vydávaných agenturou v souvislosti s tvorbou a prováděním právních 
předpisů Unie;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2019, jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury 
ke dni 31. prosince 2019; vyjadřuje politování nad tím, že rozpočet agentury se snížil ze 
30 milionů EUR v roce 2018 na 29 milionů EUR v roce 2019, a bere na vědomí mírný 
nárůst počtu zaměstnanců ve stejném období ze 110 na 114;

3. vyjadřuje politování nad tím, že míra přenosu prostředků na závazky u provozních výdajů 
byla opět vysoká, a sice 60 %, z čehož vyplývá, že se stále jedná o strukturální problém, 
a to i přes snížení mezi rokem 2018 a 2019 o 10 %; bere na vědomí, že tyto přenosy jsou 
především důsledkem povahy hlavních činností agentury, které zahrnují financování 
studií a dalších činností, jejichž realizace trvá řadu měsíců a případně se protáhne přes 
konec roku; vítá skutečnost, že od roku 2018 agentura usiluje o zlepšení postupů 
plánování s cílem lépe monitorovat zpoždění mezi podpisem smluv, dodávkami 
a platbami, a vyzývá agenturu, aby dále zlepšovala své finanční plánování a prováděcí 
cykly; vítá skutečnost, že agentura mezitím zavedla nový nástroj pro řízení projektů 
s cílem lépe spravovat velké množství údajů a že se očekává, že to agentuře umožní lépe 
odhadnout přenosy prostředků a plnit stanovené klíčové ukazatele výkonnosti; 
doporučuje, aby byla situace opakovaně vyhodnocována do doby, než bude procento 
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přenosů sníženo na přijatelnou úroveň;

4. vítá skutečnost, že agentura dosáhla 99,43% plnění rozpočtu u prostředků přidělených na 
závazky a že překročila svůj cíl stanovený na 95 %;

5. vítá zavedení elektronického zadávání zakázek agenturou v souladu s doporučeními 
Účetního dvora; vyzývá agenturu, aby i nadále zvyšovala své úsilí, pokud jde o zbývající 
doporučení ohledně elektronického podávání nabídek, a uznává přitom, že tato záležitost 
není pouze pod kontrolou agentury;

6. vítá, že agentura přijala opatření v návaznosti na připomínku Účetního dvora týkající se 
obtíží, s nimiž se agentura potýkala při zadávání studií v důsledku nerealistického odhadu 
trhu, a že tato připomínka byla následně uzavřena;

7. bere na vědomí komplexní povahu studií, které agentura realizuje a které se týkají práva 
a praxe 27 členských států, a vysoký počet vydaných publikací a uskutečněných školení 
za účelem zajištění dodržování základních práv, které rovněž přispívají k činnosti 
různých institucí a agentur; vyzdvihuje především závazek agentury chránit zranitelné 
skupiny a bojovat proti všem typům diskriminace v Unii; vítá aktivní přístup agentury 
vůči Parlamentu a je toho názoru, že agentura by měla mít možnost vydávat stanoviska 
k legislativním návrhům z vlastního podnětu a ke všem oblastem práv chráněných 
Listinou základních práv Evropské unie, včetně otázek policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech; vítá proto skutečnost, že návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva1, objasňuje, že 
oblast působnosti činností agentury se vztahuje na všechny pravomoci Unie;

8. vítá spuštění Evropského informačního systému pro základní práva (EFRIS) za účelem 
systematičtějšího využívání hodnocení mezinárodních závazků Unie a členských států 
v oblasti lidských práv, a to i v návaznosti na výzvu Parlamentu k vytvoření takového 
nástroje;

9. zdůrazňuje úsilí o konsolidaci nové organizační struktury agentury; vítá tuto reorganizaci 
a dosažení cíle vyváženého zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích, jak jej stanovil 
Parlament;

10. bere na vědomí provádění strategie agentury proti podvodům v roce 2019 se zvláštním 
zaměřením na vypracování pokynů agentury pro whistleblowing; vybízí agenturu, aby 
pokračovala ve své činnosti v tomto směru.

1 COM(2020) 225 final.
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