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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za 

rozpočtový rok 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej 

agentúry za rozpočtový rok 2014, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov2 a zákonnosti a riadnosti 

príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s 

článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z xx februára 2016 o udelení absolutória agentúre za 

plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

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

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 

25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 

208, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 

2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra4, a najmä na jeho 

článok 19, 

– 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, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 

o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä na jeho 

článok 108, 

– so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216. 
2 Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216. 
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. 
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
6 Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42. 
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cestovný ruch (A8-0000/2016), 

1. udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry 

za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej 

agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom 

vestníku Európskej únie (v sérii L). 
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 

2014 

(2015/2174(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej 

agentúry za rozpočtový rok 2014, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov2 a zákonnosti a riadnosti 

príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s 

článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z xx februára 2016 o udelení absolutória agentúre za 

plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

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

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 

25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 

208, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 

2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra4, a najmä na jeho 

článok 19, 

– 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, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 

o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä na jeho 

článok 108, 

– so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216. 
2 Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 216. 
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. 
5 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
6 Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42. 
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– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a 

cestovný ruch (A8-0000/2016), 

1. berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej námornej bezpečnostnej 

agentúry sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov; 

2. schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový 

rok 2014; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej 

agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho 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 námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej 

bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014, 

– so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a 

cestovný ruch (A8-0000/2016), 

A. keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej námornej 

bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 52 403 276 

EUR, čo predstavuje pokles o 9,37 % v porovnaní s rokom 2013; 

B. keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) 

vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že 

príslušné operácie sú zákonné a riadne; 

Rozpočtové a finančné hospodárenie 

1. konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 

prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,78 % a že miera plnenia platobných 

rozpočtových prostriedkov dosiahla 93,77 %; 

Záväzky a prenosy 

2. berie na vedomie, že podľa ročného auditu Dvora audítorov a výročnej správy agentúry o 

činnosti neboli zistené žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v 

roku 2014; poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 5 178 491 

EUR; s uspokojením konštatuje, že len 3,80 % prenosov z roku 2013 bolo zrušených; 

Presuny 

3. konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry zostala úroveň a povaha 

presunov v roku 2014 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel agentúry; konštatuje, že 

všetky presuny agentúry v roku 2014 boli pri presune z jednej rozpočtovej hlavy do druhej 

nižšie ako 10 % rozpočtových prostriedkov v danom rozpočtovom riadku pre daný 

rozpočtový rok; 

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov 

4. berie na vedomie, že agentúra začala v rozpočtovom roku 2014 82 postupov verejného 

obstarávania, z ktorých 15 bolo osobitných rokovacích konaní a 67 verejných rokovacích 



 

PE569.756v01-00 8/9 PR\1076024SK.doc 

SK 

konaní a rokovacích konaní s nízkou hodnotou; ďalej konštatuje, že suma vyplatená za 

verejné zákazky podpísané v roku 2014 bola 3 432 061 EUR; 

5. na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra mala na konci roka vo svojom 

pláne pracovných miest 210 pracovných miest, z ktorých 198 bolo obsadených, 30 bolo v 

rozpočte plánovaných pre zmluvných zamestnancov, z ktorých 29 bolo obsadených, a 18 

miest pre vyslaných národných expertov, z ktorých 15 bolo obsadených; konštatuje, že v 

očakávaní zníženia počtu zamestnancov a vyvíjajúcich sa pracovných priorít sa agentúra 

rozhodla znížiť počet pracovných miest o tri funkcie zabezpečujúce režijné činnosti; z 

informácií agentúry vyvodzuje, že s cieľom účinnejšie reagovať na zvýšený objem práce, 

identifikovať v súčasnosti dostupné expertízy agentúry a podporovať vnútornú mobilitu 

agentúra vytvorila databázu ľudského kapitálu ako podporný nástroj vnútorného riadenia; 

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť 

6. z informácií agentúry vyvodzuje, že správna rada agentúry zmenila svoj rokovací 

poriadok; berie na vedomie, že tieto zmenené pravidlá odrážajú potrebu, aby členovia 

správnej rady a ich náhradníci okrem podpísaného vyhlásenia o záväzku a dôvernosti 

poskytli svoje životopisy na zverejnenie na webovej stránke agentúry; berie na vedomie, 

že zverejnenie týchto životopisov sa očakávalo pred októbrom 2015; okrem toho 

poznamenáva, že životopisy výkonného riaditeľa a vrcholového manažmentu agentúry už 

sú zverejnené na jej webovej stránke; 

7. konštatuje, že stratégia agentúry týkajúca sa predchádzania podvodom a ich odhaľovania, 

ktorá bola vypracovaná v úplnom v súlade s usmerneniami Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom, bola prijatá v novembri 2015; chápe, že niekoľko dodatočných opatrení sa má 

naďalej uplatňovať počas obdobia 2015 – 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán 

udeľujúci absolutórium o stave vykonávania týchto opatrení; 

Vnútorné kontroly 

8. berie na vedomie, že jedným z kľúčových prvkov systému vnútornej kontroly agentúry je 

kontrola a registrácia výnimiek zo stanovených predpisov, politík, pravidiel a postupov; 

konštatuje, že takýchto výnimiek bolo v priebehu roka 2014 zaregistrovaných celkovo 11, 

pričom deväť z nich bolo ex-ante a dve boli ex-post výnimky; z informácií agentúry 

vyvodzuje, že tam, kde to bolo potrebné, boli vykonané nápravné opatrenia alebo 

poskytnuté objasnenia s cieľom zabrániť vzniku podobných situácií v budúcnosti; 

Vnútorný audit 

9. poznamenáva, že v roku 2014 Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal v agentúre 

audit hlavných častí na určenie jej vierohodnosti; berie na vedomie, že podľa IAS 

poskytuje systém vnútornej kontroly, ktorý zaviedol manažment agentúry, primeranú 

istotu, pokiaľ ide o dosahovanie obchodných cieľov stanovených pre výročnú správu a 

príslušný proces budovania vierohodnosti; 

10. poznamenáva, že v čase konania auditu neexistovali formálne stanovené a 

zdokumentované postupy vypracovania výročnej správy, čo viedlo k riziku, že niektoré 

subjekty zapojené do procesu si nemuseli byť plne vedomé svojich povinností; berie na 

vedomie, že v nadväznosti na audit agentúra vypracovala akčný plán na riešenie všetkých 
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odporúčaní vyplývajúcich z audítorskej správy, ktorý následne schválil IAS; berie na 

vedomie, že agentúra preskúmala a zdokumentovala proces vypracovania výročnej správy 

s cieľom poskytnúť jasné usmernenia a vymedzenie úloh a zodpovedností všetkých 

aktérov zapojených do procesu vypracovania, posúdenia a schválenia výročnej správy; 

Ďalšie pripomienky 

11. s uspokojením konštatuje, že agentúra sa aktívne usilovala o potenciálne synergie s inými 

agentúrami; konštatuje najmä, že agentúra využíva svoje zariadenie pre kontinuitu 

činnosti v Madride spoločne s Európskym spoločným podnikom pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva; berie na vedomie, 

že vzhľadom na geografickú blízkosť agentúra nadviazala úzku spoluprácu s Európskym 

monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť v oblasti ľudských zdrojov, 

infraštruktúry a IKT; 

° 

° ° 

12.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o 

absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016]1 [o výkonnosti, finančnom 

hospodárení a kontrole agentúr].). 

                                                 
1 Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000]. 


